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Uma Escola de Futuro para Jovens com Futuro

Aposta na Cultura

Todos nós temos sonhos e projetos de vida. Acho que ninguém tem
dúvidas de que a Escola foi, é e será sempre, um dos mais importantes
pilares para o futuro e para podermos ou não realizar esses sonhos. Hoje,
infelizmente, a Educação em Portugal é gerida de acordo com números e
estatísticas, ao sabor dos cortes financeiros que servem de desculpa para
tudo. Não deve ser assim, nem podemos pensar que tem de ser assim.
Por isso, não nos devemos conformar e cabe-nos também a nós, que somos responsáveis pela gestão das Escolas, criarmos as melhores alternativas para ajudarmos a preparar o Futuro dos nossos jovens e formandos.
É para este fim que trabalhamos na EPTOLIVA.
Longe vão os tempos em que o ensino profissional era o parente pobre
da educação. Longe vão os tempos em que se dizia que só seguia para o
ensino profissional, quem não conseguia prosseguir no ensino dito “normal”. Hoje percebe-se que o ensino profissional é o tipo de ensino que
mais tem crescido e felizmente cada vez são mais os jovens que estudam
na EPTOLIVA. No ano letivo que agora termina, a EPTOLIVA aumentou o
número de alunos que se inscreveram pela primeira vez, alargando também a sua oferta de cursos profissionais.
Quem hoje estuda na EPTOLIVA, certamente que se orgulha de estudar numa Escola profissional de referência, que garante um ensino de
qualidade, com equivalência ao 12º ano, para além de possibilitar ainda
prosseguir os estudos para o ensino superior. A EPTOLIVA é também uma
Escola que sabe reconhecer o trabalho dos seus alunos e motivá-los para
obterem bons resultados, através da atribuição de prémios monetários
de mérito escolar, que devem deixar orgulhosos, não só os alunos, mas
também os seus pais e encarregados de educação.
A EPTOLIVA é uma Escola virada para o mundo real que não se fechou
nas suas quatro paredes. Os alunos têm a garantia de realização de atividades e Estágios profissionais em empresas/instituições de qualidade e
até em vários países da Europa. É uma Escola próxima da comunidade,
onde a oferta formativa se enquadra naquilo que são as necessidades dos
seus jovens, as necessidades das empresas e do território onde se insere.
Ao longo dos últimos anos a EPTOLIVA tem conseguido elevados níveis
de empregabilidade, que permitem a cada aluno que entra ter esperança
de futuro quando sai.
E é gratificante para qualquer Presidente de uma Direção, ver o trabalho da sua Escola ser reconhecido pelos vários cantos do País. Muitos
foram e continuam a ser os prémios que os alunos e professores da EPTOLIVA conquistam nos vários concursos em que participam. Este tipo
de prémios são uma motivação para todos aqueles que estudam e trabalham nesta Escola e demonstram que a EPTOLIVA é uma Escola virada
para o futuro, que incentiva o Empreendedorismo, que incentiva a inovação e criatividade dos alunos. Por isso digo com grande satisfação, que
hoje estamos na Escola mais empreendedora da região.

Mas também importa realçar que a EPTOLIVA é muito mais que uma
Escola virada exclusivamente para o ensino profissional. Temos feito uma
grande aposta na formação e qualificação profissional de jovens e adultos, através de parcerias com várias entidades. Na comemoração do 23º
aniversário, foi inaugurado o Centro de Formação da EPTOLIVA. Mais que
um espaço físico, este centro pretende dar resposta às necessidades de
formação para ativos, empregados e desempregados do nosso território.
Porque não nos conformamos, a Direção da ADEPTOLIVA tudo tem
feito para dotar a Escola das melhores condições de ensino-aprendizagem possíveis. Foi reforçada a estratégia de consolidação e melhoria da
imagem externa da EPTOLIVA. Por outro lado, de forma a reconhecer a
qualidade educativa e de atendimento dos serviços, iniciámos o processo de Certificação ISO 9001:2008, que valorizará a imagem da EPTOLIVA
como escola profissional de referência em todas as suas vertentes. Estamos obviamente a preparar-nos para o acesso a projetos de formação
financiados, através dos Fundos Comunitários do Portugal 2020, que
têm como objetivo alargar o âmbito de intervenção da EPTOLIVA nesta
área. Para melhor respondermos a estes desafios, temos também neste
momento a decorrer um processo de certificação na DGERT, para novas
áreas de formação profissional.
Tudo isto só é possível porque, ao nível financeiro, tem sido feita uma
gestão equilibrada e rigorosa. Prova disso, foram os excelentes resultados
obtidos em 2014, que importa manter em 2015, de forma a conseguirmos manter a sustentabilidade financeira e dessa forma continuar a investir no futuro da EPTOLIVA.
Por tudo isto, orgulhamo-nos de dizer que a EPTOLIVA nada fica a
dever a qualquer outra escola pública ou profissional, pois é hoje uma
escola diferente, reconhecida pela qualidade do seu ensino e pelo acompanhamento individualizado que é dado. Na EPTOLIVA, cada aluno é uma
pessoa, não é um número.
Por fim, não podia deixar de agradecer a todos aqueles que diariamente trabalham para o sucesso do projeto educativo da EPTOLIVA, nomeadamente, alunos, pais e encarregados de educação, assim como a todo
pessoal docente, pessoal não docente e aos membros das Direções da
EPTOLIVA e ADEPTOLIVA, pelo seu trabalho empenhado e dedicação à
Escola. Não poderia obviamente esquecer todo o apoio e acompanhamento que os nossos promotores têm dado através das suas instituições
e empresas. Por último, fica aqui um agradecimento especial aos nossos
Municípios Associados, na pessoa do Presidente da Câmara Municipal de
Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, e do Presidente da Câmara
Municipal de Tábua, Mário Loureiro, que desde sempre têm contribuído
para o sucesso da EPTOLIVA. Obrigado a todos e desafio-vos para, em
conjunto, continuarmos a fazer da EPTOLIVA, uma Escola com futuro,
para jovens com futuro.

Tem-se assistido, em Portugal, a uma crescente valorização do
ensino profissional. A escola está mais vocacionada para o mercado
de trabalho e para a aquisição de conhecimentos e capacidades que
nele possam ser utilizadas.
A Escola Profissional Tábua e Oliveira do Hospital – EPTOLIVA,
não foge a esta regra. Investe nos seus alunos proporcionando-lhes
qualidade de ensino com a preocupação de uma boa integração no
mercado de trabalho. A escolha dos cursos, a ministrar em cada ano
letivo, são a resposta a uma série de propostas dos possíveis candidatos referidas em inquéritos lançados.
Fidelizar cursos à escola e procurar respostas de acordo com o
investimento feito em cada um dos Municípios tem sido uma constante.
Em Tábua, no ano letivo de 2014/2015, o polo da Escola Profissional Tábua, Oliveira do Hospital - EPTOLIVA apostou num curso profissional, único na região, Curso de Artes do Espetáculo - Interpretação
e Curso Técnico de Auxiliar de Saúde. Inicialmente tudo era uma
incógnita. Arriscou-se. Havia trabalho feito na área no concelho.
Proporcionaram-se férias de verão a 37 jovens na Escola Superior de
Educação de Coimbra onde puderam participar em atividades muito
ligadas ao mundo da música, do teatro, da interpretação, do saber
estar em palco.
Trouxemos a Tábua professores do ensino superior para falar aos
jovens e aos pais das potencialidades que um curso destes podia
proporcionar aos jovens. Antigos alunos do curso que funcionou no
Colégio S. Teotonio e que constituíram a sua própria companhia de
teatro deram o seu testemunho, representaram e falaram para pais
e filhos.
As condições para a prática deste curso eram as melhores. Um
palco à espera de alguém que o pisasse. Um auditório ávido de públicos.
A verdade é que um grupo de alunos aceitou o desafio. E foi um
ano de correria infernal. Foi participar em espetáculos de grandes
companhias, como os Trigo Limpo, Teatro ACERT na Viagem do Elefante, de José Saramago, nas artes circense no Teatro Viriato, num
workshop com a Escola da Noite. Durante o ano letivo fizeram o
estágio no Conservatório e Artes do Dão, em Santa Comba Dão, culminando esse estágio num musical que vai a cena em Tábua, no dia
10, 11 e 12 de Julho.
Continuamos a apostar no curso no próximo ano letivo, porque
consideramos que esse poderá ser um caminho a percorrer por alguns jovens do concelho e da região.
A aposta na CULTURA é muito forte.
Os dados estão lançados.

EDITORIAL
Joel Vasconcelos
Diretor Executivo
da EPTOLIVA

Os cursos profissionais que a EPTOLIVA abrirá no
próximo ano letivo, (com inscrições já abertas) são
fruto de uma ampla auscultação, aos jovens e às
empresas e instituições promotoras da ADEPTOLIVA,
e são resultado de uma rigorosa ponderação entre os
interesses da região, as necessidades do mercado
empregador e os legítimos anseios e aspirações
dos estudantes que em junho terminaram o 9º ano
e veem no Ensino Profissional a melhor opção para o
prosseguimento dos seus estudos.
E quais as principais vantagens da escolha de um
Curso Profissional na EPTOLIVA no próximo ano-lectivo?
- Aprender uma profissão e entrar no mercado de
trabalho;

- Possibilidade de prosseguir os estudos para o
Ensino Superior;
- Formação em Contexto de Trabalho (Estágio
Profissional);
- Preocupação da EPTOLIVA com o destino dos
seus alunos não termina com a conclusão do seu
curso;
- A EPTOLIVA, ao ser uma escola mais pequena facilita um acompanhamento diferenciado de acordo
com as necessidades específicas de cada aluno;
- De acordo com vários estudos estatísticos, os
alunos das Escolas Profissionais têm um rendimento escolar superior aos das Escolas Secundárias (de
63% para 45%);
- A EPTOLIVA proporciona aos seus alunos fina-

listas a realização de estágios profissionais no estrangeiro, conferindo uma dimensão europeia à sua
formação.
É importante salientar que vários estudos apontam que a inserção profissional é superior em alunos
diplomados por Escolas Profissionais, sendo que
após o término dos seus cursos, 78% dos alunos das
Escolas Profissionais estão empregados, contra 52%
dos alunos dos cursos gerais.
O 33º EPTOJORNAL apresenta inúmeras razões para se perceber que EPTOLIVA representa
uma escolha de futuro, uma escolha para o teu
futuro!
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Programa Leonardo Da Vinci

José Manuel Moura
Membro da direção da ADEPTOLIVA
Escolas secundárias vs escolas
profissionais; ou a complementaridade de um serviço público
de educação.
Gostaria de expressar neste pequeno texto a minha opinião em relação ao ensino profissional, considerando o facto de ter assumido
recentemente (em finais de 2014) funções na equipa da direção da
ADEPTOLIVA.
Nunca tive a oportunidade de lecionar cursos neste tipo de percurso
educativo e o contacto que tive mais direto, foi no âmbito do Conselho
Nacional de Educação, no qual, para além de integrar comissões de trabalho com a responsabilidade de elaborar pareceres e promover estudos sobre diversas matérias de educação, entre as quais, sobre o ensino
profissional, tive a oportunidade de efetuar visitas a algumas das principais escolas profissionais de referência a nível nacional e participar em
entrevistas a alguns dos principais intervenientes deste tipo de ensino.
Nesse sentido, é minha profunda convição que o ensino profissional é um percurso educativo com igual dignidade, comparativamente
aos cursos científico-humanísticos, que permite uma sólida formação
técnica e que se assume como um projeto de formação credível e de
afirmação profissional promissor (não há muito tempo atrás, menos de
uma década, era considerado um “parente” pobre no panorama da educação, destinado, preferencialmente, aos considerados menos competentes e com maiores dificuldades).
Contudo, se em relação à dignidade do ensino profissional não se levantam muitas questões, o mesmo já não acontece quando a discussão
se situa em relação à entidade que o ministra, isto é, se falamos de uma
escola pública que oferece na sua oferta formativa o ensino profissional
ou se este é ministrado numa escola profissional especificamente criada para esse efeito.
Neste contexto é fácil encontrar posições extremadas, diria mesmo
que em alguns casos, fundamentalistas, cada um dos lados dirimindo
os seus argumentos de forma radical e assumindo-se como o detentor
da verdade. Uns advogando que as escolas públicas dispõem de todos
os meios, efectuando-se exigências que complicam e dificultam o trabalho das escolas profissionais, os outros, argumentando que se existem escolas públicas, são estas que devem prestar e assegurar o serviço
de educação, incluindo o do ensino profissional, deixando de alimentar
negócios privados à custa do erário público.
Correndo o risco de ser desconsiderado por uns e por outros, direi
que, conforme diz o ditado popular, “no meio é que está a virtude”, isto
é, relativamente ao ensino profissional, penso que este pode ser desenvolvido numa escola pública, desde que disponha dos meios humanos
e materiais adequados, respeitando a identidade deste tipo de percurso
formativo, rentabilizando, deste modo, os recursos públicos existentes.
Por outro lado, atendendo à especificidade própria do ensino profissional, que tem uma filosofia e uma cultura muito próprias, exigindo formação adequada, com métodos didáticos e pedagógicos específicos
e uma abordagem completamente diferente da que é efetuada nos
cursos científico-humanísticos, é possível desenvolver projetos de formação de excelência em escolas vocacionadas para esse efeito.
Dito isto, penso que seja defensável a ideia da implementação do ensino profissional em ambos os tipos de escola (na escola secundária e
na escola profissional) num mesmo território, como é o caso, por exemplo, do concelho de Tábua.
Naturalmente que isto exige uma articulação entre os diversos intervenientes e entidades de forma a estabelecer uma oferta racional e
complementar, ajustada às necessidades do território e aos recursos de
cada um dos estabelecimentos.
Neste contexto, gostaria de dar um testemunho do que tem sido o
contacto, mais de perto, com o ensino profissional e com a EPTOLIVA,
em particular. Encontrei uma equipa motivada, pessoal docente e não
docente, fortemente focada no sucesso, no rigor e na qualidade do trabalho que realiza.
Penso que é a seriedade desse trabalho, aliada a um correto posicionamento no território, uma atitude inconformista e proactiva na procura de soluções, procurando diversificar e diferenciar a sua oferta formativa, que têm afirmado a EPTOLIVA como uma entidade de formação
credível na região.

Miguel Ventura
Presidente da Assembleia Geral
da ADEPTOLIVA
UM EXEMPLO DE FUTURO
Num período em que o Portugal 2020 e os seus Programas Temáticos está em fase de arranque, abrindo novas perspectivas de financiamento para as iniciativas de relevante interesse para o futuro dos
territórios de baixa densidade, é fundamental que os agentes locais
estejam capacitados para beneficiar das ajudas para a concretização
dos seus investimentos, para mais num quadro em que os incentivos
serão definidos em função dos resultados que se pretendem alcançar.
Por outro lado, os objectivos associados ao Portugal 2020 estão
intimamente relacionados com a promoção e reforço da competitividade da economia portuguesa, numa óptica de introduzir valor na
cadeia produtiva que permita gerar riqueza e criar novos postos de
trabalho qualificados.
Para responder a este estimulante desafio, é essencial que os recursos humanos se reúnam de competências e saberes que lhes permita ter sucesso num mercado de trabalho cada vez mais exigente e
agressivo, sendo que nos territórios de baixa densidade estes deverão
ser capazes de colocar o seu espirito empreendedor ao serviço da valorização do seu potencial endógeno.
Para tal, os níveis de formação da população terão necessariamente de estar em consonância com os novos tempos que atravessamos,

possibilitando que as assimetrias que ainda hoje subsistem no nosso
país sejam reduzidas e a coesão territorial, económica e social seja um
desígnio alcançado.
Neste aspecto, é de salientar e saudar a excelência do trabalho desenvolvido pela EPTOLIVA, que nos últimos anos se tem consolidado
como uma referência no Ensino Profissional não apenas na Beira Serra
mas em toda a Região Centro, facto comprovado pelos inúmeros prémios com que os seus alunos e professores têm sido merecidamente
distinguidos.
O incentivo e fomento ao empreendedorismo jovem de base local,
a abertura da Escola ao seu meio envolvente, a atenção dispensada
aos recursos locais e aos seus factores distintivos, a estabilidade e
proximidade do seu corpo docente, o forte envolvimento nas parcerias locais são alguns dos factores que contribuem para o sucesso alcançado pela EPTOLIVA, que deve orgulhar todos quantos a ela estão
associados.
O exemplo protagonizado por esta Escola, é a demonstração clara que a Beira Serra dispõe de actores locais (Entidades e Pessoas)
competentes e com vontade de adquirir e partilhar os seus conhecimentos com o conjunto da sua comunidade, num trabalho de proximidade e complementaridade que dará os seus frutos em termos da
promoção do seu desenvolvimento e das dinâmicas locais, afirmando-a como um Território mais IN.

Relatório de Contas 2014
da ADEPTOLIVA com saldo positivo
e estratégia ambiciosa para 2015
Na Assembleia Geral da ADEPTOLIVA, realizada no dia 14 de Abril
e que contou com uma significativa participação dos seus associados, o Relatório de Gestão e Contas de 2014, o qual foi aprovado por
unanimidade.
De registar que pelo terceiro ano consecutivo, a Associação para
o Desenvolvimento do Ensino Profissional dos Concelhos de Tábua,
Oliveira do Hospital e Arganil (ADEPTOLIVA), registou um resultado líquido positivo, que em 2014 foi superior a 27 mil euros. Este
resultado é fruto de uma gestão financeira rigorosa e equilibrada,
mas também reflete o aumento de alunos da Escola Profissional e o
acréscimo de projetos dinamizados pela EPTOLIVA, nomeadamente
ao nível da formação profissional para ativos, ao que acresceu a contenção de despesas resultante da renegociação de vários contratos.
O Presidente da ADEPTOLIVA apresentou à Assembleia Geral as linhas de intervenção estratégicas para o ano de 2015, sendo de destacar a aposta clara na melhoria da qualidade do projeto educativo,

através da Certificação DGERT, já em curso nas áreas de formação
das Industrias Alimentares, Produção Agrícola e Animal e Trabalho
Social e Orientação, assim como a Certificação da ADEPTOLIVA pela
norma ISO 9001:2015, que pretende conceber e implementar um
sistema de qualidade. Estão também em fase de preparação as candidaturas a projetos de formação profissional no âmbito do Portugal
2020, nomeadamente as que dizem respeito às Formações Modulares Certificadas a medida de Formação-Ação para PME`s, as candidaturas para Cursos de Educação e Formação de Adultos e para
formação para profissionais do sector da Saúde.
A ADEPTOLIVA continuará também o investimento que tem
sido realizado na sua imagem e na melhoria das condições de
ensino-aprendizagem, destacando-se o investimento que foi
realizado já em 2015 no arranjo do espaço exterior da Escola
Profissional e na renovação do parque informático.

4
Cerimónia de abertura
do novo ano escolar

Actividade, dinamismo, aprender com alegria
Foi criado, no presente ano letivo, o CLUDE (Clube de Design), que tem
principal como finalidade reinventar, aprender e articular os diferentes saberes inerentes às disciplinas técnicas, procurando explorar e aprimorar as
capacidades dos alunos e promover.
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tudantes, um espaço de participação, discussão, reivindicação, solidariedade e cidadania.

Alunos de Turismo participam
na Comemoração dos 50 anos
da Cooperativa Beira Central

No dia 12 de setembro de 2014, decorreu a cerimónia de abertura do
ano escolar da EPTOLIVA, no auditório da Casa da Cultura César Oliveira,
com a habitual receção aos novos alunos. Esta sessão contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José
Carlos Alexandrino, da vereadora da Educação, Graça Silva, da Coordenadora do Polo de Tábua, Cristina Figueiredo, do Presidente da ADEPTOLIVA,
Daniel Costa e do Diretor Executivo da EPTOLIVA, Joel Vasconcelos, cujos
discursos destacaram a dimensão da EPTOLIVA na região e o seu papel
fundamental no desenvolvimento pessoal e profissional da respetiva comunidade. O Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital deixou transparecer a sua faceta de professor, considerando que a escola deve ser um
espaço de disciplina, empenho, motivação, cooperação e boas relações
para alcançar o sucesso desejado. Seguidamente, procedeu-se 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 letivo 2013/2014.

Dando continuidade aos festejos e aproveitando a celebração do São
Martinho, toda a comunidade escolar e promotores da ADEPTOLIVA foram
convidados a participar no magusto da EPTOLIVA, onde não faltaram os
jogos tradicionais e o bolo de aniversário para cantar os parabéns à escola.

No âmbito da Comemoração dos 50 anos da Cooperativa Beira Central,
no mês de outubro de 2014, os alunos de Turismo participaram no secretariado e catering do coffe break. A sessão comemorativa teve início no
auditório da Caixa de Crédito Agrícola, com um seminário subordinado ao
tema “As Cooperativas – Um Modelo Diferente”.

Alunos de Turismo colaboram
na organização da 25ª edição
da Taça Hugo dos Santos

Curso de Artes do Espetáculo/
Interpretação participa no
espetáculo “A viagem do Elefante”

Alunos comemoram
o Dia Mundial do Turismo
Nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2015, decorreu mais uma edição da Taça Hugo dos Santos, disputada em Oliveira do Hospital, terra de
onde é natural o antigo presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) e que dá nome à prova.
Para o sucesso deste evento, contribuíram também os alunos dos cursos de Turismo da EPTOLIVA, colaborando na organização e apoio logístico
ao longo do torneio. A final da Taça Hugo dos Santos decorreu no dia 1 de
fevereiro, troféu conquistado pelo SL Benfica, pela décima vez.

No dia 29 de setembro de 2014, os alunos dos cursos de Turismo realizaram um Percurso Pedestre em Oliveira do Hospital e arredores, no
âmbito da comemoração do Dia Mundial do Turismo. A atividade teve início na sede da EPTOLIVA, seguindo para as localidades de Lageosa, Lagos
da Beira e Gavinhos de Cima, terminando em Oliveira do Hospital. Sendo
uma atividade realizada no início do ano letivo, proporcionou, também,
momentos de confraternização entre a comunidade escolar participante,
sendo uma estratégia de integração da turma do 1º ano no contexto escolar da EPTOLIVA.

“A Viagem do Elefante” é um espetáculo de teatro baseado na obra de
José Saramago, criado pela companhia de teatro Trigo Limpo Acert de
Tondela. Os alunos do curso de Artes do Espetáculo/Interpretação, do
Polo de Tábua da EPTOLIVA, tiveram a oportunidade de realizar, durante
cinco dias, oficinas de formação teatral, em São Pedro do Sul, orientadas
por profissionais da área. O trabalho desenvolvido resultou num espetáculo de rua, com apresentação pública, no dia 20 de setembro.

EPTOLIVA presente na XXIV
edição da Festa do Queijo de
Oliveira do Hospital

Comemoração do Halloween

CLUDE – 1.º Clube de Design
da EPTOLIVA

No dia 31 de outubro de 2014, a nossa escola celebrou o Halloween,
uma tradição anglo-saxónica, que decorre com maior expressão nos países de língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino Unido. A comunidade da EPTOLIVA foi convidada a decorar a
escola e respetivas salas com motivos alusivos ao tema, dando azo à sua
imaginação e criatividade.

23.º Aniversário da EPTOLIVA

No dia 11 de novembro de 2014, a EPTOLIVA comemorou o seu 23º
Aniversário. Na sede da EPTOLIVA decorreu um debate de ideias, no qual
se apresentaram as propostas de cada lista candidata à Associação de Es-

Nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2015, os alunos dos cursos de Turismo,
Design de Equipamento, Auxiliar de Saúde e Artes do Espetáculo marcaram presença na XXIV Festa do Queijo Serra da Estrela e outros produtos
locais de qualidade de Oliveira do Hospital.
A presença neste tipo de eventos revela-se fundamental no contexto de formação dos alunos, permitindo a aplicação prática de métodos,
técnicas e dinâmicas de trabalho e demonstrando à comunidade local
algumas das ações a desempenhar pelos futuros técnicos do curso que
representam.

EPTOLIVA
na Feira do Queijo de Tábua

O polo de Tábua da EPTOLIVA, com saúde e artes, marcou presença
na Festa da Feira do Queijo, Pão, Enchidos e Mel de Tábua, que decorreu
nos dias 7 e 8 de março de 2015.
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Actividade, dinamismo, aprender com alegria
Os alunos dos cursos de Design de Equipamento participaram na primeira
Exposição Coletiva de Artes Plásticas de Oliveira do Hospital, na sala multiusos do Mercado Municipal, realizada no âmbito das Comemorações do
25 de abril. Candeeiros de cortiça, vitral, aguarela, entre outras obras de
arte em tela com técnica mista, fibras e acrílico sobre tela, foram alguns
dos trabalhos apresentados pelos alunos.

EPTOLIVA em ação

EPTOLIVA reconhecida
pelos valores de formação
que promove
Os cursos de Auxiliar de Saúde e Artes do Espetáculo dinamizaram
várias atividades e souberam cativar a comunidade tabuense, com uma
participação empreendedora, criativa e social. De ressaltar a participação
dos alunos do curso de Design de Equipamento, ministrado na sede da
EPTOLIVA, com um trabalho em painel, reproduzindo uma obra de Zé Penicheiro, homenageando este artista plástico, natural de Candosa, Tábua.

Dia Aberto
No dia 9 de abril de 2015, no Centro Cultural de Tábua, os alunos da EPTOLIVA dinamizaram a 3ª sessão do “Projeto Tecer a Prevenção”, promovida pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tábua (CPCJ), com
duas representações que sensibilizaram a comunidade tabuense para
algumas problemáticas da sociedade atual, merecendo rasgados elogios
da presidente da CPCJ, Ana Paula Neves. Este evento, intitulado “Vamos ao
Teatro, Duas Encenações, Duas Lições”, teve por objetivo assinalar o Mês
da Prevenção dos Maus Tratos na Infância.
No dia 10 de abril de 2015, a EPTOLIVA abriu as portas à comunidade
onde se integram as escolas, especialmente aos jovens que atualmente
frequentam o 9º ano de escolaridade, com o objetivo de dar a conhecer
a dinâmica e especificidades do seu ensino, destacando as componentes
técnicas dos cursos em funcionamento, bem como a oferta formativa
para o próximo ano letivo.
Os visitantes foram convidados a conhecer as instalações, assistindo a
demonstrações práticas nas diferentes áreas formativas, trocando impressões e esclarecendo dúvidas com professores e alunos.

EPTOLIVA
nas marchas populares

EPTOLIVA
promove o mérito
e o sucesso escolar

Dia do Aluno
A EPTOLIVA participou no dia 20 de junho nas Marchas Populares organizadas pelo município de Oliveira do Hospital. A Eptomarcha foi o
tema da primeira participação da nossa escola nesta iniciativa que se realizou no Parque do Mandanelho. O sucesso da participação dos alunos
e professores nas Marchas Populares já faz antever a futura participação
nas Marchas Populares de 2016.

O Dia do Aluno, comemorado no dia 20 de março de 2015, foi organizado pelo curso de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, com o apoio da empresa “Sup in River” no desenvolvimento de atividades radicais, tais como
slide, escalada e tiro ao arco, na Ilha do Picoto, em Avô, após um percurso
pedestre e de BTT pelo património histórico/cultural e paisagístico da região. Esta atividade proporcionou um dia especial e diferente, criando uma
dinâmica de proximidade e relacionamento entre a comunidade escolar.

Alunos de Design participam na
1ª Exposição Coletiva de Artes
Plásticas de Oliveira do Hospital

A EPTOLIVA abraçou um novo projeto que pretende ser de grande relevância para a comunidade escolar e para as IPSS sitas nos concelhos de
abrangência da escola.
Este projeto tem como objetivo principal reforçar os laços com a comunidade, fomentando a solidariedade social, o voluntariado, a cidadania, bem
como o respeito pelo outro. Este projeto tem como objetivos específicos a
dinamização de atividades junto das IPSS, de acordo com a especificidade
técnica de cada curso.
Neste sentido, os alunos e professores da EPTOLIVA poderão fortalecer
vínculos comunitários, sociais e culturais com a população sénior e infantil,
e ao mesmo tempo promover as valências do ensino profissional.
O projeto EPTOLIVA EM AÇÃO demonstra que esta Escola é uma escola
aberta à comunidade, que promove uma cidadania responsável através de
atividades de utilidade pública e social.
A primeira das ações do Projeto “EPTOLIVA EM AÇÃO” realizou-se pelas
mãos dos alunos dos Cursos de Técnico de Auxiliar de Saúde do 1º e 3º ano
e do Curso de Técnico de Artes do Espetáculo/Interpretação, cursos estes
que decorrem no Polo de Tábua.
Nesta primeira de várias ações que a EPTOLIVA pretende efetuar, os alunos promoveram, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Tábua,
a realização de diferentes atividades direcionadas aos utentes do Lar de S.
José e crianças do Centro de Acolhimento Temporário, permitindo a concretização de um dia especial, com particular assento na convivência de
diferentes gerações, onde a dádiva de afeto e o tempo próprio de cada um
urgem na afirmação dos propósitos de um ensino inclusivo nos padrões
educacionais e nas desigualdades sociais e culturais.

Teatro Musical “Aladino”

A convite do Conservatório de Música e Artes do Dão e sob a direção
artística da Elenco Produções e com o incondicional apoio do Município de Tábua, os alunos da turma de Artes do Espetáculo-Interpretação
participaram na realização um espetáculo exclusivo de teatro musical.
Sem descorar a ciência da luz, do som, do trabalho cenográfico e
adereços aos figurinos e guarda-roupa, o Teatro Musical “Aladino”, encantou o público nas salas da Casa da Cultura de Carregal do Sal (26 e
28 de Junho), Santa Comba Dão (4, 5 e 6 de Julho) e Tábua (10, 11 e 12
Julho) corporizando não só a apresentação de uma grande produção
de um musical, mas sobretudo de um projeto pedagógico na área cultural e artística.

A EPTOLIVA assente numa cultura de valorização curricular, promove através do Programa de Incentivo ao Mérito Escolar, a atribuição de
prémios monetários que se destinam aos melhores alunos de cada
ano curricular, tendo como critérios de apreciação, a média curricular,
a assiduidade e as atitudes comportamentais.
Assim, pelo desempenho alcançado no ano letivo de 2013/2014,
foram distinguidos os alunos, Fábio Garcia, do Curso Profissional de
Técnico de Eletrónica, Automação e Comando (1º Ano), Vanessa Ferreira, do Curso Profissional de Técnico de Turismo (2º Ano) e Tiago
Borges, do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e
Comando (3º Ano), salientando-se ainda, Bruno Neves, do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Comando, pela melhor Prova de Aptidão Profissional, com o tema “Hidrotec – Hortas de
Varanda”.
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Alunos visitam
o Lisboa Design Show 2014

EPTOLIVA, aprender visitando
No dia 5 de novembro de 2014, os alunos dos cursos de Técnico de
Eletrónica, Automação e Comando, Técnico de Instalações Elétricas (2º
ano) e Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (1º ano) tiveram
oportunidade de visitar a Fábrica - Centro Ciência Viva de Aveiro, instalada
na Antiga Companhia Aveirense de Moagens, um espaço interativo de ciência e tecnologia, gerido pela Universidade de Aveiro e integrado na rede
de Centros de Ciência Viva, que tem como objetivo a difusão da cultura
científica e tecnológica.

Alunos comemoram
o dia do curso em Águeda
No dia 11 de outubro de 2014, os alunos dos cursos de Design de Equipamento deslocaram-se à Feira Internacional de Lisboa para uma visita ao
Lisboa Design Show 2014, um evento dedicado ao Design em todas as
vertentes e em todas as suas formas de expressão – Produto, Equipamento, Moda, Interiores e Comunicação, reunindo grandes marcas, indústrias e
mostra de trabalhos de cerca de 300 Designers emergentes e de renome.
Os alunos tiveram também oportunidade de visitar o Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, um espaço de divulgação científica e tecnológica.

Alunos realizam visita
de estudo a Espanha

No dia 17 de outubro de 2014, os alunos dos cursos de Turismo realizaram uma visita de estudo a Espanha. A primeira paragem foi na histórica
localidade de Ciudad-Rodrigo. Seguiu-se Salamanca, cidade Património
da Humanidade. Esta visita foi de extrema importância para os alunos,
uma vez que proporcionou uma maior abertura de horizontes culturais
e linguísticos, em particular no que diz respeito ao domínio da língua espanhola e permitiu a aquisição de competências ao nível da utilização e
domínio de técnicas de comunicação, dinamização, animação e logística,
através da visita às duas cidades.

Alunos visitam a ExpoSalão

No âmbito da comemoração do Dia do Curso, os alunos dos cursos de
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, Técnico de Instalações
Elétricas e Técnico de Eletrónica Automação e Comando participaram no
dia aberto da ESTGA (Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda),
no dia 25 de fevereiro de 2015.

Alunos visitam O Chapitô
e o Teatro Nacional D. Maria II

No dia 19 de março de 2015, os alunos de Artes do Espetáculo/Interpretação, do Polo de Tábua da EPTOLIVA, realizaram uma visita à Escola
Profissional de Artes e Ofícios do Espetáculo – O Chapitô, onde tiveram
oportunidade de conhecer um projeto equiparado ao seu, de ensino profissional artístico e que se destina à formação, criação, animação e intervenção dos alunos em diversas áreas, principalmente nas artes performativas. Os alunos mostraram-se fascinados com a vasta experiência e com
as boas práticas desta escola.

Alunos vistam Museu dos
Descobrimentos, Palácio da
Bolsa e Aeroporto Sá Carneiro
No dia 30 de outubro de 2014, os alunos do curso de Técnico de Manutenção Industrial - Mecatrónica Automóvel tiveram oportunidade de
visitar a ExpoSalão, na Batalha, que promoveu a 4ª edição da Mecânica.
Esta visita permitiu o contato direto com as novidades do setor automóvel
e representantes de várias marcas, contribuindo assim para um conhecimento mais aprofundado sobre a oferta disponível no mercado.

Alunos visitam
o Centro Ciência Viva de Aveiro

No dia 19 de março de 2015, os alunos dos cursos de Turismo e Design
de Equipamento visitaram o WORLD OF DISCOVERIES - Museu Interativo
e Parque Temático, no Porto. O museu reconstrói a odisseia dos navegadores portugueses, cruzando oceanos à descoberta de um mundo desconhecido.
Os alunos tiveram ainda oportunidade de conhecer o Aeroporto Sá Carneiro, através de uma visita guiada, percorrendo as zonas públicas do aeroporto. Finalmente, a visita ao Palácio da Bolsa ou Palácio da Associação
Comercial do Porto, um dos espaços mais procurados por turistas portugueses e estrangeiros na cidade do Porto.
Antes do regresso, tiveram oportunidade de realizar um passeio pela
zona histórica da cidade, observando as suas principais atrações turísticas,
usando assim os seus sentidos para buscar o desenvolvimento cultural,
social, pessoal e intelectual.
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Alunos visitam
a Universidade da Beira Interior

No dia 19 de março de 2015, os alunos dos cursos de Técnico de Manutenção Industrial - Mecatrónica Automóvel, Técnico de Eletrónica, Automação e Comando, Técnico de Instalações Elétricas e Técnico de Gestão
de Equipamentos Informáticos visitaram a Universidade da Beira Interior,
na Covilhã, com o propósito de participar num programa aberto à sociedade, designado UBI Experiências, no qual é possível conhecer as áreas
formativas da Universidade. Para além disso, os alunos assistiram a uma
palestra sobre robótica, bem como à demonstração do processo de fabrico de materiais compósitos, um motivo de interesse adicional para quem
desconhece como surge a maior parte das estruturas leves que utilizamos
no nosso quotidiano, particularmente na área automóvel.

Alunos visitam
o Pavilhão do Conhecimento

No dia 19 de março de 2015, os alunos dos Cursos de Auxiliar de Saúde, do Polo de Tábua da EPTOLIVA, visitaram o Pavilhão do Conhecimento,
no Parque das Nações, com o objetivo de conhecer a exposição “LOUCAMENTE, sobre o bem-estar da mente”. Produzida, em consórcio, por três
centros de ciência: Pavilhão do Conhecimento (Lisboa), Heureka (Helsínquia) e Universcience (Paris), esta exposição aborda um tema complexo,
que pretende substituir o preconceito pelo conhecimento, o estigma pela
compreensão e incentivar os visitantes a cuidar do seu bem-estar mental.

Atividades radicais no Parque
Geração Aventura

No dia 19 de março de 2015, o curso de Técnico de Apoio à Gestão
Desportiva realizou uma visita de estudo ao Parque Geração Aventura, em
Paredes. Os alunos participaram num passeio de descida de rio – Rafting,
terminando o dia com uma prova de Paintball. Esta atividade proporcionou momentos de aventura e diversão e revelou-se uma experiência enriquecedora a nível técnico, uma vez que os alunos puderam inteirar-se
da logística inerente à organização e realização de eventos deste género.

Alunos visitam estádios do Real
Madrid e Atlético de Madrid

O curso de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva realizou nos passados dias 26 e 27 de junho uma visita de estudo a Madrid com o objectivo
de conhecerem as instalações de dois grandes Clubes Internacionais de
Futebol. Esta visita foi realizada ao Museu e ao Estádio Santiago Bernabéu
(Real Madrid CF) e ao Museu e Estádio Vicente Calderón (Atlético Madrid).
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Formação de qualidade, o reconhecimento do tecido empresarial

Estágios de Qualidade,
maior Empregabilidade
Os Cursos Profissionais desenvolvem na componente de
formação técnica, com duração de 420h, a formação em
contexto de trabalho. Esta formação realiza-se em posto
de trabalho nas empresas ou noutras organizações e visa a
aquisição e o desenvolvimento de competências adquiridas
pelos alunos ao longo da sua formação em contexto de escola.
A formação em contexto de trabalho é primordial, pois
coloca o aluno em contacto direto com o tecido empresarial e/ou institucional, permitindo-lhe vivenciar no mundo
do trabalho competências técnicas e humanas indispensáveis ao ingresso no mundo do trabalho, com o sucesso
desejável para um bom profissional.
Ao longo dos 23 anos de existência da EPTOLIVA, foram

Entrevista a..

Capitão Joaquim Augusto
Ferreira Marques

muitas as empresas e instituições, locais, regionais e nacionais que acolheram de forma exemplar os nossos alunos. A
formação ministrada pela EPTOLIVA em colaboração com
as empresas/ instituições, ao longo destes anos, permitiu a
que muitos dos nossos jovens ingressassem no mercado de
trabalho e alcançassem o êxito profissional que todos desejamos quando nos dedicamos à educação /formação e
pretendemos colocar no mercado bons profissionais.
A todas as empresas e instituições que nestes muitos
anos connosco colaboraram, o nosso bem-haja, pois sem
estas a EPTOLIVA jamais conseguiria sedimentar os objetivos que o verdadeiro ensino profissional pretende levar a
efeito nas competências humanas sociais e profissionais
dos alunos.

Laura Quaresma | Diretora do Museu do Pão

Qual a sua opinião a respeito do trabalho desenvolvido pela
EPTOLIVA ao longo dos últimos anos?
De acordo com as vivências ao longo destes anos de parceria,
quer através de alguma divulgação, quer através do trabalho decorrente dos formandos nesta instituição, a nossa opinião só pode ser
claramente positiva.
Considera que os cursos ministrados têm servido os interesses do seu concelho?
Embora o Museu do Pão esteja localizado em Seia, concelho vizinho da EPTOLIVA, a presença de alunos formandos nas empresas
deste concelho é importante, deixando marcas evidentes nas mesmas pela qualidade de ensino demonstrada, alicerce muito forte
para estes alunos abraçarem, futuramente, novos desafios.
Que balanço faz da colaboração com a nossa escola na formação de técnicos especializados?
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Um balanço inquestionável. Os formandos da EPTOLIVA demonstram qualidade, empenho e muito espírito de iniciativa. Integram-se
plenamente no trabalho de equipa e nas características da instituição onde decorre o estágio. É notória a preparação técnica e sólidos
pré requisitos.
Que conselho daria aos alunos da EPTOLIVA, considerando
a atual conjuntura nacional e os novos desafios que se avizinham?
Aos alunos da EPTOLIVA gostaríamos de deixar um apelo, no sentido de valorizarem a terra e a região onde estão inseridos, optando
por qualificações em escolas da zona, nomeadamente a EPTOLIVA,
que tudo fará, certamente, por eles, quer na formação científica, quer
na formação enquanto seres humanos de bem e de princípios.Só assim conseguiremos inverter, a curto prazo, a tendência de abandonar
a região, em busca muitas vezes de sonhos, que nunca passarão a
realidades.

Provedor da Santa Casa
da Misericórdia de Tábua
A EPTOLIVA, com a sua base matricial no Ensino Profissional Especializado, tem ministrado vários cursos, que não esgotam o espaço
para eles reservado. Ou seja, há um espaço muito lato na pirâmide
profissional, entre os técnicos licenciados e não licenciados, que obviamente serão constituídos pelos quadros técnicos especializados.
O próprio mercado de trabalho, que se organiza por objetivos, tudo
irá fazer para que haja uma articulação nestas equipas, que não podem
ser indiferentes às dinâmicas de um mercado cada vez mais concorrencial. Assim, penso que há muito a fazer, ao invés do que alguém
possa pensar, que o mercado de trabalho está saturado de profissionais e técnicos especializados. As dinâmicas implantadas pelos empreendedores começam a dar fruto. Todavia surgem oportunidades,
que por vezes não são fáceis de alcançar. É fundamental a formação
profissional especializada, sem esta habilitação, é muito difícil arranjar
trabalho para quem está desempregado. Neste contexto somos levados a pensar em “novos cursos” profissionais especializados, para
dar resposta aos desafios que se colocam. Vejamos o Concelho de Tábua, que durante vários anos foi cultivando a ideia de se tratar que a
principal ocupação das suas gentes “ trabalhadores “ era a ruralidade,
embora com uma agricultura apenas de subsistência. Para além disso
houve um período em que as próprias fábricas fecharam e o desemprego disparou para percentagens assustadoras. Situação atual de Tábua
alterou e passou a ser um concelho mais industrial e naturalmente
menos agrícola. A empresa Aquinos, dada a sua grandiosidade alterou
significativamente o paradigma deste concelho, contribuindo desta
forma para que Tábua passasse a ser um dos concelhos deste país,
com menos desemprego. Que dada produção, fruto da dinâmica da
mesma empresa, Tábua passasse a ocupar o terceiro lugar ao nível do
Distrito de Coimbra em termos de faturação. Também não deixa de ser
importante, pensar no terceiro setor económico, que a nível nacional
tem um significado muito expressivo. Estamos a falar obviamente na
conjuntura social, nos Lares das Misericórdias e das IPSS, nas UCCI (Unidades de Cuidados Continuados) nas Creches e Jardins de Infância nos
CAT ( Centros de Acolhimento Temporários para Menores ), etc.
Este Setor Social é importante como entidade empregadora prestadora de serviços, mas também pela sua própria função Social.

Programa Erasmus+

Chegou ao fim mais um Programa de Estágios Internacionais – EptoEuropa III promovido pela EPTOLIVA , ao abrigo do Programa Erasmus+. O programa Erasmus+, na EPTOLIVA, visa proporcionar aos
recém-diplomados, do quadro de mérito, uma experiência profissional
no espaço europeu, contribuindo para reforçar o desenvolvimento de
competências e empregabilidade, bem como apoiar a modernização
dos sistemas de educação, formação e de apoio à juventude.
Este ano foram contemplados com esta oportunidade os alunos
Adriano Silva, Magda Cruz e Tatiana Carvalho do Curso Profissional
de Técnico de Turismo, em Espanha (Sevilha) em Itália (Pádua), assim
como os alunos António Cunha do Curso Profissional de Técnico de
Instalações Elétricas e Bruno Neves do Curso Profissional de Técnico
de Eletrónica, Automação e Comando, em Itália (Pádua).

A realização deste projeto veio reforçar o trabalho transnacional e
em rede da EPTOLIVA e dos seus parceiros internacionais e os jovens
puderam, no âmbito profissional, colocar em prática o que aprenderam durante os três anos de curso, adquiriram novas competências
linguísticas e colocaram à prova a sua capacidade de adaptação a novas situações, podendo autoconhecerem-se, saber e explorar os seus
limites, tornarem-se mais autónomos e independentes e aprofundaram a sua capacidade de comunicação, de adaptabilidade, tolerância
e assertividade, aprendendo a viver e trabalhar com pessoas de diferentes nacionalidades e culturas.
Segundo o testemunho dos alunos contemplados, esta experiência foi bastante positiva tendo todos afirmado que lhes deu a oportunidade de melhorarem as suas competências ao nível profissional,

pessoal e linguístico.
Bruno Neves: “Nos últimos anos, os alunos que acabaram a sua
formação na minha escola têm tido a oportunidade de viver a experiência de trabalhar no estrangeiro através do programa Leonardo da
Vinci. Depois de ver alguns colegas a irem para o estrangeiro, eu percebi que se eu também fosse, era uma oportunidade para aumentar
a minha experiência profissional, melhorar as possibilidades de carreira e acima de tudo, fazer algo diferente e relevante pessoalmente. A
oportunidade de aprender novos métodos de trabalho, a possibilidade de conhecer uma nova língua, de viver uma nova experiência de
vida e sobretudo conhecer e desfrutar de um novo pais. Obviamente
aconselho a todas as pessoas a viverem esta experiência cultural e
profissional.”
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EPTOLIVA uma Escola Empreendedora
É sob o lema de um ensino empreendedor objetivado à promoção de práticas
planeadas de acordo com as características dos cursos profissionais e dos alunos,
em consonância com as características duma região potenciadora de oportunidades, que a EPTOLIVA se tem afirmado num percurso de qualificação e sucesso,
fortalecendo a sua identidade na conquista de um espaço e de uma referência que
consagra o Ensino Profissional como uma aposta diferenciadora no domínio da
Educação.

Para além dos benefícios conseguidos na aprendizagem e no sucesso curricular
dos alunos, esta cultura revela-se essencial no trabalho em equipa, de cooperação e colaboração entre professores, onde o desenvolvimento e o planeamento de
atividades empreendedoras se inscrevem ao nível do trabalho em sala de aula, ao
nível da escola, ao nível local concelhio e posteriormente ao nível dos territórios da
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, premiando o esforço de toda a
comunidade escolar na afirmação da EPTOLIVA como a melhor escola de empreendedorismo da Região da Beira Serra.

EPTOLIVA presente em concursos a nível Local, Regional e Nacional
Concurso “Candeeiro com
Cortiça” - Green Cork Escolas

Concurso de Ideias INOVA!

vencedora a equipa da casa.
O desporto escolar conquistou um espaço relevante na escola e no
processo educativo, não só para a construção de vínculos entre os jovens e a escola, mas também para o desenvolvimento de competências, nas dimensões física e cívica.

Roadshow do Ensino
e Formação Profissional

Sob o tema “A Cortiça no Ano Internacional da Luz”, alunos do curso
de Design/Design de Equipamento (1º e 2º ano) desenvolveram candeeiros usando materiais de cortiça, visando a participação no Concurso Green Cork, promovido pela Quercus, tendo sido exposto à participação neste certame, o trabalho desenvolvido pelo aluno João Saraiva,
do 1.º ano. De salientar ainda que, 2015 é o Ano Internacional da Luz

O projeto AKIqueijo&mais aplicado ao reaproveitamento de soro
proveniente do fabrico de queijo, desenvolvido por Mariana Pimenta,
Raquel Costa e Sara Cura, do 3º ano do curso profissional de Técnico de
Auxiliar de Saúde, foi pré selecionado a nível regional no âmbito do Concurso de Ideias, INOVA! Jovens Criativos, Empreendedores para o Século
XXI, na candidatura INOVA Negócio.

Competição Cansat Portugal ‘15
Organizado pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino
Profissional (ANQEP), em parceria com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE), o Roadshow do Ensino e Formação Profissional realizou-se em Coimbra nos dias 20 e 21 de maio, no Pavilhão
Centro de Portugal e a EPTOLIVA marcou presença com os alunos dos
cursos profissionais de Artes do Espetáculo/Interpretação e Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel.

Concurso “Postal de Natal Digital”
Diana Pereira, aluna do 2º ano do curso profissional de Técnico de Design/Design de Equipamento, foi a vencedora da 1ª edição do concurso
“Postal de Natal Digital”, promovido pela Câmara
Municipal de Oliveira do Hospital e dirigido aos
alunos do 3.º Ciclo, do Ensino Secundário e do Ensino Profissional do concelho.

12.ª edição do Projeto “Ciência na
Escola” – Fundação Ilídio Pinho

A equipa “Fast ao Espaço” constituída por alunos do 2º ano do Curso
Técnico de Eletrónica, Automação e Comando, foi selecionada para a
final da competição CanSat Portugal 2015, que decorreu nos dias 2 e 3
de maio, no Aeródromo da Praia de Santa Cruz, em Torres Vedras.
O CanSat Portugal é um projeto educativo da Agência Espacial Europeia (ESA), organizado em Portugal pelo Centro AeroEspaço do Aeroclube de Torres Vedras, em cooperação com a Ciência Viva – Agência
Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, Os alunos foram convidados a projetar e a construir um modelo funcional de um microssatélite (CanSat). Os elementos do júri, representantes das universidades
portuguesas, da ESA, da Ciência Viva e da indústria aeroespacial portuguesa, destacaram o grande envolvimento dos alunos da EPTOLIVA
nesta competição, pela sua capacidade de trabalho em equipa, empenho e dedicação.

Campeonato Distrital de Futsal
A EPTOLIVA garantiu a seleção regional de dois projetos: “Efibike”
proposto por João Jesus e João Ribeiro, alunos do 3º ano do Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel, em funcionamento em Oliveira do Hospital, e “Akiqueijo & Mais”
defendido por Bruno Paulino, Daniela Pinto e Ana Beatriz Ribeiro, alunos do Curso Profissional de Técnico de Auxiliar de Saúde, ministrado
no Polo de Tábua. Na cerimónia pública de entrega dos prémios a nível
nacional e regiões autónomas, que decorreu a 9 de junho, em Castelo
Branco, o projeto Akiqueijo&mais foi reconhecido numa das 3 Menções
Honrosas atribuídas ao 4º escalão – ensino secundário, identificando a
EPTOLIVA como a única escola da DRSC - Direção Regional de Serviços
da Educação do Centro, na lista final de premiados deste escalão dos
projetos concorrentes a nível nacional.

A equipa da EPTOLIVA, detentora do título de tricampeã, classificou-se em primeiro lugar do grupo de acesso à fase final, disputada na Escola Secundária de Oliveira do Hospital, no dia 9 de maio, sangrando-se

23º Concurso de Jovens
Cientistas e Investigadores 2015
e 9.ª Mostra Nacional de Ciência

O Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores é desenvolvido
pela Fundação da Juventude desde 1992, tendo por objetivos promover os ideais da cooperação e do intercâmbio entre jovens cientistas e
investigadores e estimular o aparecimento de jovens talentos nas áreas
da Ciência, Tecnologia, Investigação e Inovação. De âmbito nacional, o
Concurso pretende incentivar um espírito competitivo nos jovens, através da realização de projetos/trabalhos científicos inovadores.
Neste âmbito, os projectos HAQUIqueijo&mais na área científica de
Nutrição/Alimentação e SorriDente na área científica de Química, foram selecionados para representar a escola na 9ª Mostra Nacional de
Ciência, realizada entre os dias 28 a 30 de maio, no Museu da Eletricidade em Lisboa.
Nesta exposição, o projeto “Haquiqueijo&Mais” foi o vencedor do
Prémio Associação Juvenil de Ciência, e a equipa constituída por Ana
Beatriz Ribeiro, Daniela Pinto e Carlos Quintino irão poder estar presen-
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tes no 33rd Youth Science Meeting, a decorrer em Faro de 26 de Julho a
1 de Agosto, em representação e defesa deste projeto.

Professora da EPTOLIVA no
Festival Science on Stage 2015

Sob o lema “Illuminating Science Education”, o Festival Science on
Stage 2015 decorreu de 17 a 20 de junho em Londres, onde 350 professores provenientes do ensino básico e secundário de toda a Europa,
apresentaram as suas ideias mais inovadoras de ensino para a ciência,

tecnologia e educação matemática em bancas, workshops, seminários
e apresentações. Os professores participantes foram sujeitos a uma seleção em 2014 através de eventos competitivos a nível nacional em 25
países. Em Portugal, o projecto “Empreender & Aprender” da autoria de
Honorata Pereira, docente de Física e Química da EPTOLIVA, constituiu-se um dos promissores nesta seleção. Baseado numa metodologia de
inquiry-based learning, e enquadrado no conceito de empreendedorismo, o projeto “Empreender & Aprender” objetiva a utilização da ciência
para explorar questões ambientais e globais, construir uma sólida ligação à indústria e às ciências aplicadas e promover a participação ativa
de estudantes com qualquer background.
A EPTOLIVA teve a honra de ter uma das professoras selecionadas
a representar Portugal na imponência desta iniciativa educacional e
científica, tendo a mesma sido distinguida com a apresentação do seu
projeto.

9
tenção Industrial – Mecatrónica Automóvel e o projeto Consciência
das alunas Cristiana Júlio, Daniela Mendes e Mariana Pimenta, do 3º
ano do Curso Profissional de Técnico de Auxiliar de Saúde, concorreram ao Prémio FAQtos 2015. O Prémio FAQtos é um concurso a nível
nacional, que visa promover a formação de uma consciência coletiva em matéria de campos eletromagnéticos oriundos de fontes de
telecomunicações (banda das radiofrequências), e do seu impacto
na sociedade, bem como potenciais efeitos na saúde e ambiente.
Os participantes devem abordar livremente um tema “Agarra a onda
RF”, tendo em vista a criação de um projeto ao longo do ano letivo.
O projeto “Consciência” foi um dos 10 projetos finalistas selecionados a apresentar na final que decorrerá a 11 de julho.

Prémio FAQtos 2015

O projeto Teleconfort dos alunos João Ribeiro, Ricardo Peres e Rúben Quintino, do 3º ano do Curso Profissional de Técnico de Manu-

EPTOLIVA vence Concursos Regionais e Municipais de Ideias de Negócio
HAQUIqueijo da EPTOLIVA vence EPTOLIVA vence concursos
o Concurso Regional de Ideias de municipais de Ideias de Negócio
Negócio 2014 nas Escolas
de Tábua e Oliveira do Hospital

No âmbito do Projeto “Empreendedorismo nas Escolas – Educação
Empreendedora” – edição 2014/2015, desenvolvido pela Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra em parceria com os 19 municípios seus constituintes, a EPTOLIVA venceu os dois Concursos Municipais de Ideias de Negócio, que decorreram em Tábua a 30 de abril,
tendo conquistado pela segunda vez consecutiva o 1º Prémio e os três
primeiros lugares em Oliveira do Hospital, em 8 de maio de 2015, concelho onde sempre se sagrou vencedora em 4 anos sucessivos.

O início do presente ano escolar de 2014/2015 veio assinalar uma
responsabilidade acrescida com o projeto HAquiQueijo que depois de ter
vencido o Concurso Municipal de Ideias de Negócio em Tábua, no âmbito
do Programa de Empreendedorismo nas Escolas – “Conquista a Região de
Coimbra com a tua ideia”, edição 2013/2014, representou a CIM Região
de Coimbra, e consagrou-se o primeiro vencedor entre as ideias apresentadas pelas 7 Comunidades Intermunicipais da Região Centro, no “Concurso Regional de Ideias de Negócio 2014 nas Escolas”, promovido pela
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que
decorreu em 31 de outubro de 2014, em Coimbra.
HAquiQueijo, idealizado por João Abrantes, Raquel Costa e Tânia Mendes, alunos do 3º ano do curso profissional de Técnico de Auxiliar de Saúde, concretiza o desenvolvimento de um novo tipo de queijo de leite de
ovelha e reaproveitamento do soro de leite, de modo a que estes possam
vir a ser introduzidos na alimentação humana, constituindo um processo
único e inovador, com grande potencial em termos de indústria produtora
do queijo, que reaproveita um poluente e valoriza um produto endógeno da região. O êxito desta ideia preconizado por esta dinâmica equipa de
jovens veio ainda a merecer por parte do Município de Tábua, um agraciamento na sessão solene das Comemorações do Feriado Municipal de
Tábua, que decorreu em 10 de abril, tendo-lhes sido atribuída a distinção
honorífica de “Diploma de Mérito”, por tão dignamente terem sabido divulgar e projetar o nome do concelho ao nível nacional e internacional.

O projeto SorriDente, desenvolvido por Bruno Paulino e Beatriz
Marques, alunos do 1º ano do curso profissional de Técnico de Auxiliar
de Saúde, realiza o desenvolvimento de um dentífrico com ingredientes naturais, isento de flúor e que contém um indicador ácido-base que
altera a cor no decurso da escovagem dos dentes, garantindo a eficiência da neutralização dos ácidos que se formam na cavidade oral, após a
ingestão de alimentos.

Mikas Marmitas foi a ideia proposta por Micael Pereira, do 2º ano
do Curso Profissional de Técnico de Design/Design de Equipamento
e consiste no desenvolvimento de uma marmita térmica energeticamente eficiente, que aproveita o poder isolante de resíduos sólidos em
particular, cortiça e roofmate, como materiais de revestimento.

A ideia Pão Detox da autoria de Marta Trindade e João Rodrigues,
alunos do 2º ano do Curso Profissional de Técnico de Design/Design
de Equipamento, consiste no desenvolvimento de uma linha de pão
colorido, saudável e de valor nutricional completo, que é corado a partir
de pigmentos naturais extraídos de frutas e legumes característicos da
região.

O projeto Teleconfort, dos alunos Ricardo Peres e Rúben Quintino,
do 3º ano do Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial
- Mecatrónica Automóvel, idealiza o desenvolvimento de kits eletrónicos inteligentes e de baixo custo que serão instalados em sistemas
convencionais para os tornar mais eficientes, conferindo-lhes a possibilidade de serem controlados à distância.

s
mal

ir

ais

esta
e

10

EPTOLIVA

TURISMO
OBJETIVOS

Eptojornal N.º 33 - julho.2015

– Oferta formativa 2015–2018

DESIGN

iva.pt/

ww.eptol

http://w

OBJETIVOS

SAÍDAS PROFISSIONAIS

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Curso Profissionais
triénio 2015/2018
Oliveira do Hospital

Este curso profissional tem como
Este curso profissional tem como

principal objetivo, preparar jovens

principal objetivo, preparar jovens
profissionais com competências

Câmaras Municipais

técnicas na área do Design, podendo

ARQUITETURA

projetar e maquetizar produtos de

ARTES PLÁSTICAS

técnicas na área dos serviços de
informação, animação e organização
de eventos em empresas de turismo,
de reservas em agências de viagens e
de receção e acolhimento em unidades
turísticas.

Companhias Aéreas
Operadores Turísticos

TURISMO

PLANO CURRICULAR

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de
Qualificação Profissional de nível 4

PLANO CURRICULAR

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de
Qualificação Profissional de nível 4

ANO

Horas
1º

SOCIOCULTURAL
Português
96
Inglês
96
Área de Integração 96
TIC
100
EF
50
CIENTÍFICA
Geografia
67
Hist. Cult. Artes
70
Matemática
34
TÉCNICA
Comun. Espanhol
63
T.I.A.T
96
T. C.A.T.
70
O.T.E.T
120
FCT
140

2º

3º

96
62
62
0
45

128
62
62
0
45

67
64
34

66
66
32

63
153
70
120
230

54
153
100
118
230

MULTIMÉDIA
OBJETIVOS
OBJETIVOS

PERFIL DE ENTRADA
Este Curso é dirigido a jovens que tenham
terminado o 3ª ciclo, com aptidões em
adquirir competências nas áreas do Turismo
e Hotelaria.
PERFIL DE SAÍDA
O Técnico de Turismo é um profissional
apto e qualificado a exercer atividades
ligadas à receção, atendimento e
acolhimento em unidades turísticas,
estabelecimentos hoteleiros,
agências de viagens e à organização de
eventos em empresas de turismo.

a.pt/
.eptoliv
iva.pt/
tp://www
ww.eptol
ht
http://w

Disiciplinas
ANO

Multimédia tem como principal objetivo

O Curso Profissional de Técnico de

GABINETES DE ARQUITETURA E
DEEMPRESAS
DESIGN FLORESTAIS

preparar jovens profissionais com

Recursos Florestais
e Ambientais
competências
técnicas para
conceber/
desenvolver
produtos multimédia
tem como principal
objetivo preparar
interativos; captar, digitalizar e tratar

jovens profissionais com competências

imagens, som e texto; editar conteúdos

técnicas para intervir na gestão, na

com vista à criação de soluções de

exploração e(informativas
proteção dee áreas
comunicação
lúdicas);
integrar
conteúdos
utilizando
florestais,
no respeito
pela ferramentas
legislação
de autor; programar aplicações multimédia;

em vigor e pelas normas de segurança,

FOTOGRAFIA
E VÍDEO
ASSOCIAÇÕES
FLORESTAIS
PUBLICIDADE
VIVEIROS FLORESTAIS

1º

SOCIOCULTURAL
Português
96
Inglês
96
Área de Integração 96
TIC
100
EF
50
CIENTÍFICA
Geografia
67
Hist. Cult. Artes
70
Matemática
34
TÉCNICA
Comun. Espanhol
63
T.I.A.T
96
T. C.A.T.
70
O.T.E.T
120
FCT
140

2º

3º

96
62
62
0
45

128
62
62
0
45

67
64
34

66
66
32

63
153
70
120
230

54
153
100
118
230

OBJETIVOS

IMPRENSA - JORNAIS/REVISTAS

com vista à criação de soluções de

TELEVISÃO E CINEMA

ÁREAS PROTEGIDAS
MARKETING

comunicação (informativas e lúdicas);

Jovens com o 9º Ano de escolaridade
Idade não superior a 19 anos
( à data de início do ano escolar)

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de
Qualificação Profissional de nível 4

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
Os Cursos conferem o Diploma de Estudos
Secundários ( 12º ano) e permitem o normal
acesso ao Ensino Superior.

Carga horária do curso
SOCIOCULTURAL
Português
Inglês
Área de Integração
TIC
EF
CIENTÍFICA
Matemática
Biologia
Química
TÉCNICA
Ordenamento Florestal
Sivicultura
Operações Florestais
Ecologia e Recursos Florestais

320
220
220
100
140
200
150
150
254
330
235
281
600

PERFIL DE ENTRADA
Este curso é dirigido a jovens que tenham
terminado o 9º ano, com aptidões em adquirir
competências relacionadas com gestão
sustentável de recursos florestais.

PERFIL DE SAÍDA
O Técnico de Recursos Florestais e Ambientais
é um profissional qualificado apto a exercer
profissões ligadas ao meio ambiente
intervindo na exploração e proteção da floresta
e na gestão sustentável das áreas florestais e
naturais.

MARKETING

de autor; programar aplicações multimédia;

MIMA

CONDIÇÕES DE INGRESSO

Disciplinas
ANO

Qualificação Profissional de nível 4

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
Os Cursos conferem o Diploma de
Estudos Secundários ( 12º ano) e
permitem o normal acesso ao Ensino
Superior

Horas
1º

SOCIOCULTURAL
Português
96
Inglês
96
Área de Integração 96
TIC
100
EF
50
CIENTÍFICA
Hist. Cult. Artes
70
Geometria Desc.
67
Matemática
34
TÉCNICA
Des. Comunicação
30
Des. Ass. Comput.
67
Materiais e Tecn.
88
Design de Equip.
104
FCT
140

2º

3º

96
62
62
0
45

128
62
62
0
45

64
67
34

66
66
32

79
117
89
145
230

79
95
84
123
230

PERFIL DE ENTRADA
Este Curso é dirigido a jovens que
tenham terminado o 3ª ciclo, com aptidões
em adquirir competencias na àrea do Design
- Design de Equipamento.

PERFIL DE SAÍDA
O Técnico de Design - Design de
Equipamento é um profissional apto a
efetuar a projetação e a maquetização de
produtos de design tendo em conta a
utilização, a função, a produção, o mercado,
a comercialização, a qualidade estética,
utilizando recursos tecnológicos adequados,
demonstrando a sensibilização para as
questões ecológicas e ambientais.

Empresas de reparação automóvel;

PUBLICIDADE

desenhar conteúdos multimédia.

O Plano Curricular apresentado
baseia-se na Portaria n.º 1279/2006 de
21 de novembro, retificada pela portaria
n.º 216/2007 de 23 de fevereiro

Este curso profissional tem como
principal objetivo, preparar jovens
profissionais com competências
técnicas para procederer à manutenção,
diagnósticar anomalias e efetuar
reparações nos diversos sistemas
mecânicos, elétricos e eletrónicos de
automóveis ligeiros de acordo com os
parâmetros e especificações técnicas
definidas pelos fabricantes e com as
regras de segurança e de proteção
ambiental aplicáveis.

FOTOGRAFIA E VÍDEO

animar objetos para aplicações multimédia;

Operadores turísticos
CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Agências
deo viagens
A Escola
confere
Diploma de

PLANO CURRICULAR

SAÍDAS PROFISSIONAIS

DE DESIGN

integrar conteúdos utilizando ferramentas

Jovens com o 9º Ano de escolaridade
Idade não superior a 19 anos
( à data de início do ano escolar)

OBJETIVOS

imagens, som e texto; editar conteúdos

RESERVAS DE CAÇA

CONDIÇÕES DE INGRESSO

DESIGN

SAÍDAS PROFISSIONAIS

preparar jovens profissionais com

interativos; captar, digitalizar e tratar

GABINETES EM ORGANISMOS
ESTATAIS

tecnológicos e os materias adequados.

iva.pt/

GABINETES DE ARQUITETURA E

desenvolver produtos multimédia

estética, utilizando os recursos

ww.eptol

Multimédia tem como principal objetivo
competências técnicas para conceber/

AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

comercialização, a qualidade e a

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
MECATRÓNICA
AUTOMÓVEL

IMPRENSA - JORNAIS/REVISTAS
AUTARQUIAS
TELEVISÃO E CINEMA

higiene e saúde no trabalho florestal.

Disciplinas

PERFIL DE SAÍDA
O Técnico de Turismo é um profissional
apto e qualificado a exercer atividades
ligadas à receção, atendimento e
acolhimento em unidades turísticas,
estabelecimentos hoteleiros,
agências de viagens e à organização de
eventos em empresas de turismo.

O Curso Profissional de Técnico de

desenhar conteúdos multimédia.

O Plano Curricular apresentado baseia-se
na Portaria n.º 907/2005 de 26 de setembro

PERFIL DE ENTRADA
Este Curso é dirigido a jovens que tenham
terminado o 3ª ciclo, com aptidões em
adquirir competências nas áreas do Turismo
e Hotelaria.

http://w

animar objetos para aplicações multimédia;

PLANO CURRICULAR

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
Os Cursos conferem o Diploma de
Estudos Secundários (12º ano) e
permitem o normal acesso ao Ensino
Superior

MULTIMÉDIA

SAÍDAS PROFISSIONAIS
SAÍDAS PROFISSIONAIS

O Curso Profissional de Técnico de

Horas

DECORAÇÃO

função, a produção, o mercado, a

Agências de Viagens

O Plano Curricular apresentado
baseia-se na Portaria n.º 1288/2006 de
21 de novembro

DESIGN

profissionais com competências

Design tendo em conta a utilização, a

CONDIÇÕES DE INGRESSO
Jovens com o 9º Ano de escolaridade
e idade não superior a 19 anos
(à data de início do ano escolar)

Disiciplinas

FCT

Museus

CONDIÇÕES DE INGRESSO
Jovens com o 9º Ano de escolaridade
e idade não superior a 19 anos
(à data de início do ano escolar)

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
Os Cursos conferem o Diploma de
Estudos Secundários (12º ano) e
permitem o normal acesso ao Ensino
Superior

Empresas| Gabinetes| Ateliers de:

Empresas e Empreendimentos
Turísticos e Hoteleiros

TURISMO

O Plano Curricular apresentado
baseia-se na Portaria n.º 1288/2006 de
21 de novembro

iva.pt/
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MIMA

CONDIÇÕES
DEDE
INGRESSO
CONDIÇÕES
INGRESSO

iva.pt/
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Concessionários de automóveis;
Empresas de fabrico de automóveis;
Comércio de componente automóvel
(eletrónica).
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CONDIÇÕES
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INTERPRETAÇÃO

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Este curso profissional tem como

OBJETIVOS

Empresas de Telecomunicações,
automação e comando;

principal objetivo, preparar jovens
profissionais com competências
técnicas para desempenhar tarefas de
caráter técnico relacionadas com a
instalação, manutenção, reparação e
adaptação de sistemas elétricos,
eletrónicos, pneumáticos e hidráulicos
de automação industrial, seguindo as
normas de higiéne e segurança e os
regulamentos específicos.

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Este curso profissional tem como principal

Ator de teatro, cinema e televisão;

objetivo, preparar jovens profissionais com

Empresas da área de robótica e
domótica;

Dobragens, publicidade, animação e
performences;

competências técnicas essenciais ao
exercício da profissão de ator/intérprete

Indústrias de produção de
equipamentos elétricos e eletrónicos;

iva.pt/
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nas várias áreas da representação, de que

Teatro de rua, espetáculos musicais e
artes performativas;

se realçam o teatro, o cinema, a televisão,

Empresas de manutenção e
instalação de equipamentos elétricos;

dança/teatro, novo circo, publicidade e

Área da prestação de serviço no
âmbito das tecnologias.

Técnico de Expressão Dramática nos

Técnico de Expressão Dramática
nos complementos de expressões
do 1º ciclo do Ensino Básico.
.

dobragem e desempenhar funções de
complementos de Expressões do 1º ciclo
do Ensino Básico.

EAC

CONDIÇÕES DE INGRESSO

Disiciplinas

Horas

ANO

1º

SOCIOCULTURAL
Português
96
Inglês
96
Área de Integração 96
TIC
100
EF
50
CIENTÍFICA
Matemática
100
Física-Química
66
TÉCNICA
Elet. e Elétron.
89
Tecn. Aplic.
84
Sist. Digitais
62
Autom. e Comando
62
FCT
140

2º

3º

96
62
62
0
45

128
62
62
0
45

100
64

100
68

117
89
56
140
230

119
89
56
137
230

INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS
OBJETIVOS

ARTES DO ESPETÁCULO
INTERPRETAÇÃO

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

PLANO CURRICULAR

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

O Plano Curricular apresentado
baseia-se na Portaria n.º 232/2007
de 5 de março.

A Escola confere o Diploma de
Qualificação Profissional de nível 4.

A Escola confere o Diploma de
Qualificação Profissional de nível 4

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
Os Cursos conferem o Diploma de
Estudos Secundários (12º ano) e
permitem o normal acesso ao Ensino
Superior

PERFIL DE ENTRADA
Este Curso é dirigido a jovens que
tenham terminado o 3ª ciclo, com aptidões
em adquirir competências na área
eletrónica, automação e comando.

PERFIL DE SAÍDA
O Técnico de Eletrónica, Automação e
Comando é um profissional qualificado e
habilitado a desempenhar tarefas
relacionadas com a instalação, manutenção,
reparação e adaptação de sistemas elétricos
eletrónicos, pneumáticos e hidráulicos de
automação industrial.

pt/
ptoliva.
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SAÍDAS PROFISSIONAIS

O Curso Profissional de Técnico de
Instalações Elétricas tem como

EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM
CONTROLO INDUSTRIAL;

Curso Profissionais – triénio 2015/2018
Tábua

PLANO CURRICULAR
O Plano Curricular apresentado
baseia-se na Portaria n.º 903/ 2005 de
26 de setembro

INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS
OBJETIVOS

O Curso Profissional de Técnico de

Disciplinas

com a execução de instalações

EMPRESAS LIGADAS A SETORES DE:

com a execução de instalações

EMPRESAS LIGADAS A SETORES DE:

elétricas de utilização, de baixa e

COMERCIALIZAÇÃO; PROGRAMAÇÃO;
MANUTENÇÃO; REPARAÇÃO DE
AUTOMATISMOS; OUTROS EQUIPAMENTOS
ELETRÓNICOS.

elétricas de utilização, de baixa e

COMERCIALIZAÇÃO; PROGRAMAÇÃO;
MANUTENÇÃO; REPARAÇÃO DE
AUTOMATISMOS; OUTROS EQUIPAMENTOS
ELETRÓNICOS.

média tensão, de comando,

sinalização e proteção e diagnóstico

de avarias ou deficiências e colaborar

de avarias ou deficiências e colaborar

na sua reparação.

na sua reparação.

IE

CONDIÇÕES DE INGRESSO
Jovens com o 9º Ano de escolaridade
Idade não superior a 19 anos
( à data de início do ano escolar)

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

PLANO CURRICULAR
O Plano Curricular apresentado
baseia-se na Portaria n.º 890/2005, de
26 de setembro.

Disciplinas
Carga horária do curso
SOCIOCULTURAL
Português
Inglês
Área de Integração
TIC
EF

320
220
220
100
140

CIENTÍFICA
Matemática
Físico-Química

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
Os Cursos conferem o Diploma de Estudos
Secundários ( 12º ano) e permitem o normal
acesso ao Ensino Superior.

PERFIL DE ENTRADA
Este curso é dirigido a jovens que tenham
terminado o 9º ano, com aptidões em adquirir
competências relacionadas com instalações
elétricas de utilização, de baixa e média tensão.

PERFIL DE SAÍDA
300
200

TÉCNICA
Eletricidade e Eletrónica
Tecnologias Aplicadas
Desenho Esquemático
Práticas Oficinais
Desenho Técnico
FCT

A Escola confere o Diploma de
Qualificação Profissional de nível 4

394
216
133
714
170
600

O Técnico de IE é um profissional apto e
qualificado a desempenhar tarefas relacionadas
com a execussão de instalações elétricas de
utilização, de baixa e média tensão, de comando,
sinalização e proteção, efetuando também o
diagnóstico de avarias ou deficiências e
colaborando na sua reparação, no respeito pelas
normas de higiéne e segurança e pelos
regulamentos específicos.

IE

AUXILIAR DE
SAÚDE

PLANO CURRICULAR

Plano Curricular apresentado
PLANO OCURRICULAR

66
66
33

200
91
106
230

200
91
106
230

PERFIL
DE SAÍDA
PERFIL
DE SAÍDA
O Técnico de Artes do Espetáculo Interpretação deverá ser um profissional
competente para desempenhar funções
de ator/atriz, nomeadamente, espetáculo
de teatro, performence, televisão, cinema,
dobragens, locução e animação.

iva.pt/
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Hospitais Públicos e Privados;
Centros de Saúde;

profissionais com competências

Consultórios Médicos, Clínicas e
outros Estabelecimentos de Saúde;

prestação de cuidados aos utentes, de
acordo com orientações do enfermeiro,
transporte de roupas, espaços, materiais
e equipamentos e, assegurar atividades
de apoio ao funcionamento das

Centros e Lares da Terceira Idade;
IPSS/ Centros de Acolhimento e
Residência de Crianças;
Domicílio e Institutos de Estética.

diferentes unidades e serviços de
saúde.

AUXILIAR DE
SAÚDE
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Este Curso é dirigido a jovens que
tenham terminado o 3ª ciclo, com aptidões
em adquirir competências na área das artes
do espetáculo

Este curso profissional tem como

CONDIÇÕES
DE INGRESSO
CONDIÇÕES
DE INGRESSO

CERTIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
CERTIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

PERFIL DE ENTRADA

SAÍDAS PROFISSIONAIS

assegurar a limpeza, higiénização e

tarefas de caráter técnico relacionadas

sinalização e proteção e diagnóstico

64
64
33

técnicas para poderem auxiliar na

tarefas de caráter técnico relacionadas

média tensão, de comando,

128
62
62
0
45

EMPRESAS INDUSTRIAIS COM
PROCESSOS AUTOMATIZADOS DE
FABRICO;
EMPRESAS DE REPARAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS
DIVERSOS;

profissionais com competências

96
62
62
0
45

principal objetivo, preparar jovens

técnicas para o desempenho de

técnicas para o desempenho de

3º

EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM
CONTROLO INDUSTRIAL;

EMPRESAS DE REPARAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS
DIVERSOS;

profissionais com competências

Os Cursos conferem o Diploma de
Estudos Secundários (12º ano) e
permitem o normal acesso ao Ensino
Superior.

2º

OBJETIVOS

SAÍDAS PROFISSIONAIS

EMPRESAS INDUSTRIAIS COM
PROCESSOS AUTOMATIZADOS DE
FABRICO;

principal objetivo preparar jovens

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

AUXILIAR DE
SAÚDE

ww.e

http://w

1º

SOCIOCULTURAL
Português
96
Inglês
96
Área de Integração 96
TIC
100
EF
50
CIENTÍFICA
Hist. Cult. Artes
70
Psicologia
70
Dramaturgia
34
TÉCNICA
Interpretação
94
Movimento
98
Voz
114
FCT
140

pt/
ptoliva.

Jovens com o 9º Ano de escolaridade e
idade não superior a 19 anos
(à data de início do ano escolar).

Horas

ANO

Instalações Elétricas tem como

principal objetivo preparar jovens

CONDIÇÕES DE INGRESSO

Jovens com o 9º Ano de escolaridade
e idade não superior a 19 anos
(à data de início do ano escolar)

CONDIÇÕES DE INGRESSO
Jovens com o 9º Ano de escolaridade
e idade não superior a 19 anos
(à data de início do ano escolar).

PLANO CURRICULAR
O Plano Curricular apresentado
baseia-se na Portaria n.º 1041/2010 de
7 de outubro.

Disciplinas
ANO

Horas
1º

SOCIOCULTURAL
Português
96
Inglês
96
Área de Integração 96
TIC
100
EF
50
CIENTÍFICA
Matemática
66
Físico-Química
36
Biologia
36
TÉCNICA
Saúde
99
G. Orga. Serviços
e Cuidados de Saúde 69
Comunicação e
Relações Interp.
90
Higiéne Segurança
Cuidados Gerais
100
FCT
140

2º

3º

96
62
62
0
45

128
62
62
0
45

67
57
60

67
57
54

128

128

62

69

85

0

150
230

200
230

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de
Qualificação Profissional de nível 4.
ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
Os Cursos conferem o Diploma de
Estudos Secundários (12º ano) e
permitem o normal acesso ao Ensino
Superior.

PERFIL DE ENTRADA
Este Curso é dirigido a jovens que
tenham terminado o 3ª ciclo, com aptidões
em adquirir competências na área de
Auxiliar de Saúde.

PERFIL DE SAÍDA
O Técnico Auxiliar de saúde é o profissional
que, sob a orientação de profissionais de
saúde com formação superior, auxilia na
prestação de cuidados de saúde aos utentes,
na recolha e transporte de amostras
biológicas, na limpeza e higiénização dos
espaços e no apoio logístico e administrativo
das diferentes unidades e serviços de
saúde.
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Associação de Estudantes

Aluguer de Salas

A EPTOLIVA é uma escola que
tem um papel fundamental no desenvolvimento pessoal e profissional da respetiva comunidade. Sendo
o contributo dos alunos essencial
para atingir estes objetivos, a EPTOLIVA desafiou os seus estudantes a
formarem uma associação de estudantes, que é o órgão representativo
dos seus interesses na escola. Um
grupo de alunos agarrou este desafio, tendo criado a Comissão Instala-

Disponibilizamos espaços para a realização
de reuniões e formação em Oliveira do Hospital e Tábua.

Informações Gerais:

- Localização central;
- Estacionamento acessível;
- Acesso a internet Wireless;

Condições das salas (teóricas e auditório):
- capacidade para 25 formandos;
- possibilidade de disposição em “U”;
- equipamentos disponíveis: quadro branco,
estações interativas, computadores portáteis,
televisão, máquinas fotográficas profissionais,
câmaras de filmar profissionais.

Condições dos espaços comuns:

- acesso a internet Wireless;
- instalações sanitárias;
- bar com máquinas de vending (café e snacks);

Serviços adicionais:
- Reprografia: cópias/impressões

Horário:

- de 2ª a Sábado, das 8h30 ás 23h;
- poderá ser alargado o horário para o Domingo,
sempre que a ação envolva mais de 4 horas,
sendo a situação analisada casuisticamente.
MAIS INFORMAÇÕES:
EPTOLIVA
Escola Profissional de Oliveira
do Hospital, Tábua e Arganil
Av. 5 de Outubro, Ap. 172
Telefone: 238 605 210
3400 - 056 Oliveira do Hospital 967 498 487 Fax: 238 605 211

PÓLO TÁBUA
Rua Dr. Fortunato Vieira
das Neves, 3420 - 324 Tábua
Tel/Fax: 235 413 865
961 693 438
Email: geral@EPTOLIVA.Pt

dora da Associação de Estudantes e concebido os estatutos pelos quais a futura Associação de Estudantes se irá reger.
O papel da Associação de Estudantes será de extrema importância, uma vez que representa os alunos e defende
os seus interesses, promovendo a ligação entre a escola e os estudantes, contribuindo para a resolução de problemas
educativos em cooperação com os organismos estudantis. Deseja-se que a Associação de Estudantes seja um espaço
de participação, discussão, reivindicação, solidariedade e cidadania, assumindo os alunos desta forma o seu dever enquanto cidadãos escolares ativos.
No dia 19 de Novembro de 2014 fez-se história na EPTOLIVA. Tomaram posse os primeiros órgãos sociais da Associação de Estudantes da EPTOLIVA, nas instalações da sede da Escola, em Oliveira do Hospital. Como Presidente
da Direção da Associação de Estudantes, foi eleita a aluna Rita Campos, do 1º ano do curso de Turismo na Direção.
Os restantes órgãos sociais são ainda presididos pelos alunos João Pereira, aluno do 1º ano do curso de Turismo, na
Mesa da Assembleia Geral, e Pedro Paiva, aluno do 2º ano do curso de Eletrónica Automação e Comando no Conselho
Fiscal. Recordamos que as eleições para os órgãos gerentes da Associação de Estudantes da EPTOLIVA realizaram-se
no passado dia 14 de Novembro, tendo-se apresentado a sufrágio duas listas, tendo saído vencedora a Lista A encabeçada por Rita Campos com 101 votos em detrimento da Lista B encabeçada por Bruno Paulino, que obteve 39 votos.
Na cerimónia de tomada de posse, que contou com a presença do vereador do Desporto e Juventude da Câmara
Municipal de Oliveira do Hospital, o Professor Nuno Ribeiro, do Presidente da ADEPTOLIVA, o Professor Daniel Dinis
Costa e ainda do Diretor Executivo da EPTOLIVA, o Professor Joel Vasconcelos, foram elencadas as prioridades da intervenção da Direção da Associação de Estudantes da EPTOLIVA, destacando-se o papel que a mesma irá ter na ligação de
todos os alunos com a Direção da Escola na defesa dos direitos e anseios de todos os estudantes, bem como o plano
de atividades que incorporará diversas iniciativas desportivas e culturais a desenvolver na EPTOLIVA, mas também junto da comunidade envolvente de Tábua e Oliveira do Hospital.
As iniciativas de debate em torno de temáticas que envolvam as áreas técnicas dos cursos profissionais ministrados
na EPTOLIVA constarão também das prioridades de ação da primeira Direção da Associação de Estudantes da EPTOLIVA presidida por Rita Campos.
Da parte da Direção da EPTOLIVA, foi assumido o compromisso de apoiar as atividades a desenvolver pela Associação de Estudantes, numa base de responsabilização e diálogo mútuo, com o objetivo principal de promover a participação efetiva dos alunos na construção de uma Escola Profissional que, com mais este passo, é cada vez mais uma
Escola que aposta no Futuro.
Com a criação da Associação de Estudantes, os alunos da EPTOLIVA estarão agora representados nos Conselhos
Municipais da Juventude dos Municípios de Tábua e de Oliveira do Hospital.

Alunos da EPTOLIVA participam no Parlamento dos Jovens

À semelhança dos anos transatos, a EPTOLIVA foi uma das escolas participantes no programa Parlamento dos Jovens. O Parlamento dos Jovens
é uma iniciativa institucional da Assembleia da República, desenvolvida ao
longo do ano letivo com as Escolas de todo o país. As docentes responsáveis pela execução do programa na escola, antes do final do ano, contactaram a Assembleia da República a fim de esta destacar um deputado para
estar presente num debate a realizar pela escola, no dia 19 de janeiro de
2015 e antes da realização da Sessão Escolar. O qual foi atendido, e esteve
presente na nossa escola, no dia 19 de janeiro, o deputado Maurício Marques, do grupo parlamentar PSD, o qual se mostrou disponível para responder a todas as dúvidas dos participantes.
Antes do debate com o deputado Maurício Marques, a nossa escola e em
parceria com o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, organizou
um debate sobre este tema onde estiveram presentes figuras distintas que
são sobejamente conhecidas e reconhecidas pela sua intervenção cultural
e cívica no nosso meio e com elevados conhecimentos acerca do tema em

debate.
O tema de debate proposto para o presente ano letivo “Ensino Público
& Privado: Que desafios?” foi abordado de uma forma interativa visando os
principais objetivos do programa, designadamente, o incentivo do interesse dos jovens pela participação cívica e politica, o incentivo das capacidades de argumentação na defesa de ideias, com respeito pelos valores da
tolerância e da formação da vontade da maioria e relevar o seu contributo
para a resolução de questões que afetam o seu presente e o futuro individual e coletivo.
De ressaltar a participação e interesse por parte dos nossos jovens. Dar-lhes a palavra é colaborar para um desenvolvimento político e pessoal,
individual e coletivo.
A Sessão Escolar foi realizada 22 de janeiro onde foi aprovado o nosso
projeto de Recomendação sobre o tema em debate. No final da Sessão
Escolar saíram eleitos, para representarem a escola na Sessão Distrital, os
alunos Bruno Paulino (AS1), Yolanda Rebelo (DE2) e João Cardoso (DE1),

sendo que os dois primeiros eram deputados efetivos e o terceiro suplente.
A Sessão Distrital foi realizada no dia 2 de março, no Auditório do IPDJ, em
Coimbra. O desempenho destes alunos foi notável e o seu esforço inegável
contribuindo para o êxito desta iniciativa, porém a nossa participação, infelizmente, terminou nesta fase, uma vez que as escolas eleitas à Sessão Nacional, em representação do círculo de Coimbra, foram a Escola Secundária
José Falcão – Coimbra, o Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova
(Escola Secundária Fernando Namora), a Escola Secundária Infanta D. Maria
- Coimbra e a Escola Secundária Avelar Brotero - Coimbra. A participação
da nossa escola neste tipo de programas é muito importante uma vez que
promove, nos nossos alunos, um maior sentido de cidadania, estimulando
o gosto pela participação cívica e política. Difunde o debate democrático, o
respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões. Estimula as capacidades de expressão e argumentação na defesa das
ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade
da maioria.
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Agências:
Oliveira do Hospital | Ervedal da Beira
Avô | Vendas de Galizes

Depende de si o futuro da floresta
Proteja a Floresta. Conserve os Recursos.
Fomente este bem que é seu e de todos nós.
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Contactos
Rua de Santa Ana Quinta Fonte do Marrão, 6270-909 Seia, Portugal
•

Telf.: 238 310 760 Fax: 238 310 769
•

GPS
40°25'04.6"N
7°41'41.0"W
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EPTOLIVA

– Ao serviço de uma região

José Carlos Alexandrino
Presidente da Câmara
Municipal de Oliveira do
Hospital
Como Presidente do Município de Oliveira do Hospital, é com
muita honra que acedo ao convite da direção da EPTOLIVA para
escrever estas breves linhas neste vosso magnífico jornal escolar
– o “EptoJornal”.
A EPTOLIVA – estou certo – é hoje uma Escola Profissional de
referência em toda a região e um grande exemplo de empreendedorismo que está bem patente nos prémios que os seus alunos vêm sucessivamente conquistando em prestigiados concursos de ideias de negócios.
Todos nos devemos orgulhar do trabalho que vem sendo desenvolvido na EPTOLIVA, tendo em vista a preparação de uma
geração de jovens qualificados, empreendedores, ambiciosos e
com todo um conjunto de capacidades indispensáveis para entrarem no mercado de trabalho.
É precisamente neste campo que a EPTOLIVA, com oito cur-

Mário Loureiro
Presidente da Câmara
Municipal de Tábua
A EPTOLIVA, enquanto Escola Profissional, titular de um Projeto Educativo, cuja articulação com os agentes educativos visa a
promoção de um processo educativo de qualidade, reúne as condições necessárias e efetivas para que se pense o futuro, tendo
em contemplação um projeto de vida para os alunos baseado em
competências essenciais para o nosso território.
Uma instituição de ensino de futuro terá que ter obrigatoriamente um rumo assente em três pilares estruturais, o Desenvolvimento das competências relevantes, que poderemos considerar

sos profissionais que fazem parte da sua oferta formativa, tem
trilhado um caminho que merece o nosso aplauso, porque em
articulação com o nosso tecido empresarial tem sabido apostar
na qualificação profissional de jovens em áreas profissionais com
mais carência de mão-de-obra qualificada, fomentando assim excelentes relações com o mercado empregador.
A EPTOLIVA detém hoje um conhecimento aprofundado da
área de atividade dos seus cursos, mantendo contactos privilegiados com agentes económicos que promovem a integração dos
jovens junto das entidades que operam em ramos de atividade
relacionados com as competências funcionais dos alunos.
A formação não se esgota após a conclusão do Ensino Profissional, pois é possível prosseguir os estudos para o ensino superior. A EPTOLIVA é exemplo disso, pois muitos dos seus ex-alunos
conseguiram vingar no ensino superior e obter graus académicos, sobretudo no ramo da engenharia.

através do Centro de Formação da EPTOLIVA.
É um centro aberto à comunidade, que permite às várias entidades do território promoverem a aprendizagem e formação ao
longo da vida.
Nos dias de hoje, sabemos que um curso profissional ou uma
licenciatura não são necessariamente um passaporte para o emprego. Todavia, também sabemos que o mundo do trabalho abre
muito mais facilmente as suas portas aos jovens que preparam
o seu futuro, através da aposta na aprendizagem e na formação
profissional especializada.
Como Presidente do Município de Oliveira do Hospital – e
também como professor que me orgulho de ser – presido a um
Executivo Camarário que tem feito uma forte aposta na Educação. Hoje, vivemos num concelho que, apesar de estar no interior
do País, tem um sistema de ensino que começa no pré-escolar e
prolonga-se até ao ensino superior, no grau de mestrado.

Não posso também deixar de relevar a aposta que vem sendo
feita pela Escola na formação profissional para ativos, desempregados e também em termos de apoio e complemento à formação necessária dos trabalhadores das empresas do concelho,

Não quero terminar, sem antes deixar uma palavra de agradecimento à Direção da Escola, corpo docente e não docente, alunos,
pais e encarregados de educação, pelo contributo que a EPTOLIVA vem dando ao nível da valorização do projeto educativo do
Município de Oliveira do Hospital.

como desafios, uma Ativação enérgica da oferta de competências e uma Utilização eficaz das competências.

Saúde são factos de regozijo para o Município de Tábua, que assume a aposta na educação com fator basilar.

Os Pais e Encarregados de Educação, terão de se afirmar enquanto agentes capazes de apostar, cada vez mais, na orientação
vocacional dos seus educandos, para que a escolha destes seja a
“escolha certa”, minimizando os riscos de insucesso escolar. Hoje
em dia existem muitas áreas de formação ao dispor dos jovens
que terminam o 9º ano, e caso estes, optem pela vertente profissional, terão de estar muito bem informados, pois darão início ao
seu projeto de vida.

São estes modelos que permitem o fortalecimento do sistema
de competências baseados no incentivo ao empreendedorismo
e a inovação e que ampliam as oportunidades dos nossos jovens
para enfrentarem o mercado de trabalho.

O sucesso alcançado por esta instituição, através dos projetos de empreendedorismo, sendo exemplo disso o projeto
Akiqueijo&mais, coordenado pela docente Honorata Pereira e
desenvolvido por Bruno Paulino, Daniela Pinto e Ana Beatriz Ribeiro, alunos dos cursos profissionais de Técnico de Auxiliar de

EPTOLIVA inaugura Centro de Formação em Oliveira do Hospital
No dia 11 de novembro de 2014, a EPTOLIVA inaugurou o seu
Centro de Formação em Oliveira do Hospital, com a assinatura
do protocolo com o IEFP, o Município de Oliveira do Hospital, a
ADI e Empresas de Confeções da região. A primeira ação de formação a decorrer no Centro de Formação é o Curso de Educação
e Formação de Adultos – Costureiro/a Industrial de Tecidos.
O Centro de Formação da EPTOLIVA surge da necessidade
da região contra com um espaço de formação para ativos. Uma
necessidade diagnosticada pela EPTOLIVA em conjunto com as
empresas e as autarquias. A EPTOLIVA espera assim dar um forte
contributo para o aumento das competências da população ativa da região, contribuindo para o desenvolvimento económico
da mesma, nomeadamente num setor de atividade tão relevante como é o das confeções.
O facto de, a esta iniciativa, se associarem grande parte das
empresas do sector, demonstra os créditos que atribuem à
EPTOLIVA e respetiva formação profissional, no que respeita à
missão de promover a criação e a qualidade do emprego na
região.
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Todavia, devemos estar muito atentos aos novos projetos e
propostas educativas e às necessidades e desafios do futuro, de
forma a continuar a garantir o sucesso da escola e a saída profissional dos nossos alunos, o que só será possível como tem
acontecido, com o constante empenhamento da Direção, do
Conselho Pedagógico, do Pessoal Docente e não Docente e com
o apoio e reconhecimentos de todas as entidades e empresas da
região.
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Vantagens de estudar na EPTOLIVA
Sabias que ao estudares na EPTOLIVA tens
direito a subsídio de alimentação, transporte,
alojamento e material escolar segundo a legislação em vigor?
Sabias que os cursos da EPTOLIVA te permitem aprender uma profissão e entrar no mercado de trabalho?
Sabias que os cursos da EPTOLIVA te dão a
possibilidade de prosseguir os estudos para o
ensino superior?
Sabias que a EPTOLIVA possui um Gabinete
de Apoio à Inserção no Mercado de Trabalho
que funciona em permanência para apoiar os
seus alunos e tem por objectivo manter contactos privilegiados com os agentes económicos da região, promovendo e apoiando a integração no mercado de trabalho dos alunos
que terminam os cursos na EPTOLIVA?
Sabias que a a EPTOLIVA proporciona aos
seus alunos finalistas a realização de estágios
no estrangeiro através do programa EPTOEUROPA – Leonardo Da Vinci?
Sabias que ao estudares na EPTOLIVA tens
direito a um Programa de Incentivo ao Estudo/
Mérito Escolar?
Sabias que estudando na EPTOLIVA tens
ao teu dispor um Gabinete Orientação Escolar e Profissional, com apoio permanente de
uma psicóloga. Este Gabinete assegura, na
prossecução das suas atribuições, o acompanhamento do aluno, individualmente ou em
grupo, ao longo do processo educativo, bem
como o apoio ao desenvolvimento do sistema
de relações interpessoais no interior da escola
e entre esta e a comunidade?
Sabias que a EPTOLIVA participa todos os
anos no Desporto Escolar, tendo-se sagrado
este ano tricampeã Distrital de Futsal na categoria de Juniores/Seniores?
Sabias que na EPTOLIVA tens um Corpo Docente jovem e dinâmico permitindo um acompanhamento diferenciado para cada aluno?
Sabias que na EPTOLIVA tens acesso ao Cartão EPTOLIVA que te dá centenas de descontos?
Sabias que a EPTOLIVA é a escola que mais
prémios tem ganho em projetos de empreendedorismo?

Cartão EPTOLIVA, um “Mundo” de descontos
O Cartão EPTOLIVA surge numa estratégia comum de divulgação da EPTOLIVA e promoção do comércio regional.
O Cartão EPTOLIVA funciona como cartão de identificação de alunos, docentes, funcionários e promotores
e como cartão de desconto. A vantagem diferenciadora do Cartão EPTOLIVA são os descontos comerciais
obtidos mediante a apresentação do mesmo nos estabelecimentos aderentes.
Neste momento a EPTOLIVA conta já com mais de 50 protocolos de empresas aderentes. O protocolo é
uma mera formalidade que permite definir um desconto por parte do estabelecimento aderente, mediante
apresentação do Cartão EPTOLIVA de uso pessoal e intransmissível. O protocolo comercial não terá qualquer
custo para o estabelecimento aderente a não ser o próprio desconto, podendo a qualquer momento alterar
os descontos protocolados. Como contrapartida da adesão à iniciativa Cartão EPTOLIVA esta será publicitada
através de brochuras e divulgada no site e no facebook da EPTOLIVA, com apresentação dos descontos e
respectivos estabelecimentos.
O Cartão EPTOLIVA é já um projecto de sucesso com parcerias em diversas áreas que vão desde o comércio
mais tradicional, vestuário, calçado, estética e desporto, passando pelas artes gráficas, fotografia, tecnologias
informáticas, Escolas de Condução e até actividades de lazer, turismo e medicina.

Funções:
. Cartão de Estudante;
. Cartão de Identificação de Promotor,
Funcionários e Colaboradores;
. Cartão Desconto.

Objetivos:
. Divulgação da EPTOLIVA na comunidade local
de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil;
. Divulgação e promoção do Comércio Regional

Argomagazine - Artes Gráficas e Papelaria
Em todos os produtos de papelaria, têm 5% de desconto sobre o
preço de mercado, excepto revistas, jornais, tabaco e manuais escolares.
Em impressões de T-shirt, polos, etc, têm 5% de desconto, o desconto varia consoante as quantidades.
Em produtos de Lar, Brinquedos, têm 5% de desconto.
Em quantidades superiores a 50 fotocópias A4 a preto e branco, o
valor é de 0,04 € (quatro cêntimos), cada A3 é de 0,08 € (oito cêntimos). Fotocópias a cores A4 o valor é de 0,30 € (trinta cêntimos) e A3 é
de 0,60 € (sessenta cêntimos).

Bambino - Roupa e Calçado de Criança
10% Desconto em Vestuário e Calçado

Vantagens:
. Descontos Comerciais
Visabeira Turismo
Desconto de 20% sobre o preço de balcão em alojamento;
Desconto de 10% sobre a tarifa por noite online, no site do Hotel
pretendido (excluem-se Programas e Promoções).
Desconto de 10% sobre a Tabela de Preços nos SPA.
Desconto de 10% nos produtos disponíveis na Loja Montebelo.
Desconto de 10% nos produtos Gourmet
e visitas ao Hotel Casa da Ínsua.
Desconto de 10% em Desporto, Bem-Estar e Lazer,
nos locais abaixo descritos:
• Complexo desportivo Príncipe Perfeito (CDPP)
e Radical Park;
• Palácio do Gelo Shopping:
• Forlife - Desporto e Cabeleireiro (só em Serviços);
• Pista do Gelo;
• Bowling;
• Polar & Brincar - em entradas
(não aplicável a festas de aniversário).

Ameal Óptica
10% Desconto na Aquisição de Armação+Lentes Oftálmicas
10% Desconto na Aquisição de Armação
10% Desconto na Aquisição de Lentes Oftálmicas
10% Desconto na Aquisição de Óculos de Sol
Os restantes Produtos terão 5% Desconto

Ana Sofia Cabeleireiros
Desconto de 5% em Coloração		
Desconto de 5% em Produtos		
Desconto de 5% em Corte de Cabelo Feminino
Desconto de 15% em Corte de Cabelo Masculino

Anita Papelaria
10% Desconto em todos os artigos
(excepto, Livros, Revistas e DVDs)

Bio-San

Alimentação: 5% Desconto sob o valor da factura.
Suplementos Alimentares:
• 2,5% Desconto sob valor da factura inferior a 50€;
• 5% Desconto sob o valor da factura superior a 50€.
Consultas de Medicina Tradicional Chinesa *:
• Fitoterapia;
• Osteopatia;
• Emagrecimento;
• Shiatsu/Tuiná;
• Acupuntura;
*Desconto de 10% na 1ª Consulta e 5% de desconto nas seguintes.

Blue Jeans

Desconto de 20% em todos os Artigos
(excepto em Época de Saldos)

Buddha Zen - Instituto de Beleza

10% Desconto em serviços prestados

Centro Musical OH

10% Desconto em todos os Artigos
10% Desconto em Aulas de Música

CopiArte - Irmãos Seixas

10% Desconto em todos os Artigos
(excepto fotocópias a Preto e Branco e Livros)

Cornocópia

10% Desconto em todos os Artigos

Corpus Ginásio

Aos valores em vigor o Corpus Ginásio aplica uma taxa de 20%
Desconto em protocolos de fidelização anual e 15% Desconto nos
restantes protocolos;
Descontos não aplicáveis a promoções existentes;
Não estão isentas as taxas de seguro;
Isenção da taxa de inscrição.
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Deco Lar
10% Desconto em serviços prestados

Dental Sal

Desconto de 10% sobre os preços tabelados

Encantu’s
10% Desconto em Serviços e Produtos

Escola de Condução FICA
Desconto de 140 € na aquisição de Carta de Condução Ligeiros
(Categoria B) e Pesados (Categoria C, E)
Desconto de 70 € nas restantes Categorias

Escolas de Condução Grupo Rota da Estrela
10% Desconto

Escolas de Condução MGA
10% Desconto imediato (máx. 160€*)
Oferta do livro de código
Acesso ilimitado à plataforma de testes online
Facilidades de pagamento

Estúdios Paralaxe
Fotos Passe - 5% Desconto a partir de 4 passes
Fotos Digitais - 10% Desconto a partir de 20 fotos
Máquinas Digitais- 10% Desconto
Molduras Digitais - 10% Desconto

Fantasia
10% Desconto em todos os Artigos
(excepto nos Jogos)

FertaImpress
Desconto de 10% no material fornecido na loja
(excepto livros escolares)

Florista A Vera
10% Desconto em todos os artigos a partir de 15€ em compras

Galerias Sopolar
10% Desconto em todos os Artigos

Geminus
10% Desconto em todos os Artigos

HM Centro Óptico
PRODUTOS:
50% Desconto - Armações HM
20% Desconto - Armações + Lentes
10% Desconto - Lentes Unificais
10% Desconto - Lentes Progressivas
10% Desconto - Armações
15% Desconto - Óculos de Sol			
Grátis - 1º par de Lentes de Contacto
50 € - Aparelhos Auditivos					
SERVIÇOS CLÍNICOS:
Grátis - Consultas de Optometria Diárias
Grátis - Consultas de Audiologia Diárias
Grátis - Medição de Tenção Ocular (Prevenção Glaucoma)		
Grátis - Medição de Tenção Arterial
Grátis - Adaptação de Prótese Ocular
Grátis - Consultas de Contactologia (Lentes de Contacto)

Karllu’ys
10% Desconto em todos os artigos

Login - Informática
20% Serviços de Assistência Técnica
5% Computadores
10% Acessórios e Periféricos
15% Vídeo Vigilância

Medentis
10% Desconto em Clínica Geral
10% Desconto em Medicina Dentária

Meio Mundo Livraria e Papelaria

Mimi D’Or
10% Desconto em todos os artigos

Nelita - Pronto a Vestir
10% Desconto em todos os artigos, excepto básicos

Olho - Sistemas Informáticos
5% Desconto em Artigos e Serviços

Óptica do Concelho
Grátis - Testes de Exame à Visão e Audição
Grátis - Teste em Lentes de Contacto		
20% - Óculos Graduados (Armação + Lentes)
25% - Óculos Graduados
(só em Armações exclusivas Óptica do Concelho)
Grátis - 1º par de Lentes de Contacto descartáveis
15% - Óculos de Sol
10% - Produtos de Contactologia
10% - Aparelhos Auditivos
10% - Em qualquer orçamento apresentado e com material especificado

Ortoconfort
Todos os artigos com 5% de desconto
(sem pagamento por multibanco)

Papelaria Tabuense
10% Desconto em todos os artigos
(excepto Jornais, Revistas e Livros)

20% Desconto em todas as actividades;
Oferta da actividade para o organizador dos grupos das actividades.

Estudar na EPTOLIVA
Apoios superiores
a 2000€/ano
Subsídio para material
de estudo até 150,00€
(de acordo com o escalão de
abono de família)
Transporte gratuito
para todos os alunos

Papiro – Papelaria
10% Desconto em todos os artigos
(excepto Jornais, Revistas e Livros)

Picadilly - Modas, Calçado e Sportsware
10% Desconto em Vestuário*
10% Desconto em Calçado*
*não acumulável com outras promoções em vigor

Pinguim Sport

5% Desconto em todos os artigos
(acumulável com outras campanhas)

Print + - Tinteiros e Toner´s

Tinteiros e Toner’s, reciclados e compatíveis - 5% Desconto
Fotocópias a cor, pouca impressão de tinta - 0,10€
Fotocópias a cor, excelente qualidade - 0,20€

R & M Informática

10% Desconto em todos os produtos (excepto telemóveis, computadores, consolas e jogos. O desconto não é acumulável com as
campanhas em vigor).

Rita Correia - Estética

10% Desconto em Serviços e Produtos

Roupeiro

10% Desconto até ao valor de 50€
15% Desconto para valores superiores a 50€

Sapataria Marlice

10% Desconto em sapato (artigo,) excluindo chinelos

Sapataria Zé Manel

Todos os Artigos terão um desconto de 10% ao preço fixado de
venda ao público, não sendo acumulável com outras promoções

Seiatrónica

30% Desconto em Serviços

Stilus

Almoço gratuito
para todos os alunos
Jantar gratuito
para alunos alojados *
Subsídio de alojamento
até 125,00€/mês para alunos
alojados *
Bolsa em período de estágio
Disponibilização de material
didático
Prémios de Incentivo
ao Estudo/Mérito Escolar
no valor de 1300€
* mediante legislação em vigor

10% em todos os Artigos

Sweet Memories - Publicity & Photography
15% Desconto em Fotografia
15% Desconto em Publicidade

Vina

5% Desconto em serviços prestados

Vitalfisio
10% Em material escolar
15% Fisioterapia/Terapias manuais
10% Em Livros Diversos
10% Massagem
(excepto livros escolares ou técnicos) -salvo orçamento pré-definido
Fotocópias/impressões/encadernações (preço mais baixo tabelado)
Zen Cabeleireiros
10% Jogos, brindes (material diverso)
10% Desconto em serviços prestados
10% Em material de artes (tintas, telas, etc)

Nature – Desportos da Natureza
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