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A EPTOLIVA foi uma das primeiras Escolas Profissionais a entrar em fun-
cionamento, já lá vão 25 anos. Foi criada em 1991, através da celebração 
de um contrato programa entre o Estado, na altura representado pelo 
GETAP – Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional - e as 
Câmaras Municipais de Oliveira do Hospital e Tábua, representadas pelos 
respetivos Presidentes na altura, Prof. Dr. César de Oliveira e Engº. Ivo Por-
tela. Na Vila de Arganil, a EPTOLIVA viria a iniciar o seu funcionamento no 
ano letivo de 1997/98. Em Janeiro de 2000 foi criada a ADEPTOLIVA - As-
sociação para o Desenvolvimento do Ensino Profissional dos Concelhos 
de Tábua, Oliveira do Hospital e Arganil, que se mantém até hoje como a 
Associação proprietária da Escola Profissional.

Mais do que recordar algumas datas que fazem parte da História da 
Escola, importa realçar a visão de quem na altura se empenhou na sua 
criação. O então Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, 
Prof. Dr. César de Oliveira lançou as bases da Escola e em conjunto com o 
Engº Ivo Portela, Presidente da Câmara Municipal de Tábua, formalizaram 
a fundação da EPTOLIVA, escolhendo a Dra. Maria Antónia como a 1ª dire-
tora. Naquela data, pouco se conhecia sobre o ensino profissional e sobre 
aquilo que seria ou não o seu futuro. Mas houve a vontade, a inteligência 
e sobretudo a coragem de construir um projeto educativo diferente, que 
fosse de encontro às necessidades formativas dos alunos, mas também às 
necessidades sócio-educativas da região. 25 anos depois, temos que tirar 
o chapéu e homenagear publicamente as pessoas que na devida altura 
pensaram à frente do seu tempo, sonharam e criaram a EPTOLIVA, mas 
também todas as pessoas que a ajudaram a construir e a desenvolver ao 
longo de todos estes anos. 

E tenho a certeza que valeu a pena, porque ao longo de 25 anos, a 
EPTOLIVA já ajudou a Formar muitos Futuros. A EPTOLIVA ajudou muitos 
jovens a escolherem aquilo que realmente quiseram aprender. Ajudou 
muitos jovens a ingressarem no ensino superior. Ajudou muitos jovens a 
encontrarem uma profissão. Ajudou muitos jovens a terem reconhecido 
sucesso profissional. Ajudou muitos jovens a abrirem novas oportunida-
des para a sua vida.

Por tudo isto, passados estes 25 anos, deveremos ter orgulho em dizer 
que a EPTOLIVA é hoje uma Escola Profissional de referência na região, 

conhecida e reconhecida pela sua qualidade de ensino e formação pro-
fissional. 

A EPTOLIVA é hoje uma Escola viva, dinâmica, que desempenha um 
relevante serviço de Educação. Foi esse o princípio de criação das Escolas 
Profissionais e é para isso que trabalhamos. Orgulhamo-nos também de 
ter hoje uma gestão financeira rigorosa e equilibrada, que é imprescindível 
para a sustentabilidade financeira e pedagógica da EPTOLIVA. 

A EPTOLIVA é uma escola virada para a comunidade. Com uma compo-
nente prática muito forte, os alunos saem da Escola, participam em várias 
atividades, realizam estágios profissionais em empresas e instituições do 
concelho e do país, alguns até os realizam em países da Europa. A EPTOLI-
VA acompanha os alunos ao longo de todo o percurso escolar e ajuda-os 
a fazer as melhores escolhas para o futuro. A EPTOLIVA aposta claramen-
te no empreendedorismo e na participação dos alunos em concursos e 
projetos inovadores. Não foi por acaso que voltou a vencer, entre outros, 
o concurso intermunicipal de ideias de negócios, promovido pela Comu-
nidade Intermunicipal da Região de Coimbra, destacando-se como uma 
escola empreendedora de referência na nossa região. Na EPTOLIVA, os 
alunos não são números, são pessoas. E isso faz toda a diferença.

Passados estes 25 anos todos sabemos que, ano após ano, a EPTOLIVA 
continua a precisar de alunos. Mas também todos reconhecerão que os 
alunos e a comunidade educativa da região também precisam da EPTOLIVA.

25 anos depois, é tempo também de agradecer a todas as pessoas que, 
desde a sua criação, contribuíram para o sucesso da EPTOLIVA.

Agradecemos a todos os alunos que frequentam a Escola e a todos os 
ex-alunos que por cá passaram. Com as suas ideias, com o seu trabalho, 
com o seu sucesso profissional, todos ajudaram e ajudam a construir a 
EPTOLIVA.

Agradecemos aos pais e encarregados de educação de todos os alunos, 
que tantos sacrifícios fizeram e fazem diariamente para lhes darem uma 
educação de qualidade. Devem ficar orgulhosos quando percebem que 
afinal os seus filhos têm sonhos e conseguem concretizá-los. 

Agradecemos a todos os professores que lecionaram e atualmente 
lecionam na EPTOLIVA, a sua dedicação aos alunos e à Escola. Os profes-
sores sabem que o futuro destes alunos depende em grande parte do seu 

trabalho. E são os professores que marcam o percurso educativo de cada 
um dos alunos que passa pela Escola.

Agradecemos a todo o pessoal não docente, que diariamente, nas suas 
diversas áreas, têm garantido todas as condições de funcionamento da Es-
cola. É um trabalho que muitas vezes não se vê, mas que é fundamental 
para a EPTOLIVA.

Agradecemos a todas as direções da ADEPTOLIVA e da EPTOLIVA, que 
no dia-a-dia foram e vão encontrando as soluções para que todos tenham 
as melhores condições de ensino e aprendizagem possíveis.

Agradecemos a todas as instituições e empresas promotoras, que ao 
longo destes 25 anos foram e são parte ativa na gestão da ADEPTOLIVA, 
constituindo assim uma peça fundamental na ligação da escola ao mun-
do real e ao mundo do trabalho. 

Obviamente que não podemos hoje deixar de agradecer aos nossos 
Municípios associados, nas pessoas do atual Presidente da Câmara Muni-
cipal de Oliveira do Hospital, Prof. José Carlos Alexandrino, assim como ao 
Presidente da Câmara Municipal de Tábua, Sr. Mário Loureiro, bem como 
aos seus representantes na direção da ADEPTOLIVA, Profª. Graça Silva, pelo 
Município de Oliveira do Hospital, Dra. Ana Paula Neves e Prof. José Manuel 
Moura, pelo Município de Tábua. Os Municípios associados têm participa-
do e acompanhado o trabalho da EPTOLIVA. Sempre se mostraram dispo-
níveis para apoiar a Escola. O seu contributo tem sido e será fundamental 
para o sucesso dos alunos. 

Mas o sucesso só se consegue com a participação de todos. Numa Es-
cola que é de todos, queremos continuar a contar com todos, para nos aju-
darem a fazer ainda mais e melhor pelos nossos alunos e pela Educação 
dos nossos concelhos e da nossa região.  

E desde já fica o convite para participarem nas comemorações dos 25 
anos da EPTOLIVA. Queremos que as várias iniciativas sejam uma forma de 
homenagear todos aqueles que cá estão, todos aqueles que por cá pas-
saram, mas que sejam também um ponto de encontro da comunidade 
educativa. 

Passados 25 anos, o que espero é que a EPTOLIVA continue por muitos 
mais anos a fazer aquilo que melhor sabe fazer - “Formar Futuros”.

Um abraço Profissional e Amigo para a família EPTOLIVA.

Daniel Dinis Costa

Presidente da ADEPTOLIVA

EPTolIVA - 25 AnoS A FoRMAR FuTuRoS

O Polo de Tábua da Escola Profissional - EPTOLIVA tem vindo, 
paulatinamente, a afirmar-se nos últimos anos com os cursos de 
Auxiliar Técnico de Saúde e Artes do Espetáculo - Interpretação. 

A formação integral dos alunos é uma preocupação. A escola tem 
corrido atrás dos melhores professores/ formadores para os seus 
alunos. Exigência é o lema. Por vezes os nossos alunos não estão 
preparados para esse grau de exigência, mas quando se apresentam 
em público essa exigência surge nas suas exibições, arrancando os 
maiores aplausos do público que assiste às suas apresentações, no 
caso dos alunos de artes. O mesmo acontece com os alunos do 
curso de auxiliar técnico de saúde, que pela segunda vez chegam 
ao primeiro lugar no pódio no concurso de ideias empreendedoras 
promovido pela CIM Região de Coimbra em parceria com os Municí-
pios e as Escolas. São momentos como esses que deixam os alunos, 
os professores, os encarregados de educação e os promotores da 

escola, orgulhosos do trabalho que se vem desenvolvendo. 
Os parceiros vão sendo cada vez mais e de categoria superior. 

Desenvolveu-se ao longo do ano com o Conservatório de música 
e artes do Dão - CMAD todo um trabalho que vai culminar já nos 
dias 1, 2 e 3 com o Musical do qual farão parte do elenco os alunos 
do 1o ano do curso de artes. Por outro lado o Teatrão, do Oficina de 
Teatro de Coimbra, trabalhou durante o ano letivo com os alunos 
do 2o ano do mesmo curso, levando a público um espetáculo, no 
próximo dia 25 de Junho. 

Estes jovens não são  mais os mesmos. A possibilidade de traba-
lharem com profissionais de renome como a artista Ilda da ACERT, o 
bailarino Romulus do Teatro Viriato, a bailarina e artista Magda Vie-
gas da Associação CONTRACANTO, o Maestro Cristóvão Ramalho, 
todos eles professores que os preparam na parte técnica para que 
possam vir a ser os melhores profissionais dão-lhe competências 

para a vida. Não poderemos deixar de falar dos outros professores, 
aqueles que não se vêem, mas que lhes passam os conhecimen-
tos científicos tão preciosos na sua formação global. Os alunos do 
Curso auxiliar técnico de saúde serão  profissionais competentes e 
aptos para o desempenho das suas funções. Uma palavra de muito 
apreço a Ana Morais, coordenadora e professora do curso de artes, 
bem como a professora Honorata e ao seu desempenho na prepa-
ração e acompanhamento dos alunos que ganharam o concurso de 
ideias empreendedoras da CIM.

Acreditamos no ensino profissional e muito em particular nestes 
dois cursos. Projetamos a possibilidade de vir a ser criada em Tábua 
uma companhia de teatro da qual façam parte estes alunos. E por-
que acreditamos ser possível, deixamos o desafio. 

Vamos criar uma companhia de teatro residente em Tábua.

Daniel Dinis Costa, em representação da ADEP-
TOLIVA foi eleito no dia 21 de junho para a Mesa 
da Assembleia Geral do Conselho de Parceiros da 
Beira Serra. A eleição decorreu em Tábua e repre-
senta o reconhecimento do papel da ADEPTOLIVA 
no desenvolvimento do território da Beira Serra. Os 

restantes elementos da Mesa da Assembleia Geral 
são Arlindo Marques da Cunha em representação 
da Comissão Vitivinícola da Região do Dão e Antó-
nio Carvalhais da Costa em representação da Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo Beira Centro.

Ana Paula Neves

Membro da direção da ADEPTOLIVA

VAMoS cRIAR uMA coMPAnhIA 
dE TEATRo RESIdEnTE EM TábuA

AdEPTolIVA eleita para a Mesa 
do conselho de Parceiros da beira Serra
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Miguel Ventura

Presidente da Assembleia 
Geral da ADEPTOLIVA

QuAlIdAdE + SucESSo = EPTolIVA
A EPTOLIVA tem inscrições abertas para 

os novos Cursos Profissionais que abrirá em 
2016-2017. É uma oferta variada que inclui 
os Cursos de Apoio à Gestão Desportiva, De-
sign, Auxiliar de Saúde, Artes do Espetáculo, 
Turismo, Eletrónica Automação e Comando, 
Mecatrónica Automóvel, Recursos Florestais 
e Ambientais, Instalações Elétricas e o Curso 
de Gestão e Programação de Sistemas Infor-
máticos.

Os Cursos que a EPTOLIVA oferece, no 
próximo ano letivo, são fruto de uma am-
pla auscultação aos jovens, às empresas e 
instituições promotoras da ADEPTOLIVA e é 
resultado de uma rigorosa ponderação entre 
os interesses da região, as necessidades do 
mercado empregador e os legítimos anseios 
e aspirações dos jovens do território da Beira 
Serra.

A oferta formativa da EPTOLIVA permi-
te que todos os jovens possam encontrar 
na nossa Escola Profissional uma resposta 
adequada para o prosseguimento dos seus 
estudos. Uma resposta de qualidade e que 

garante um futuro de sucesso a todos que 
por ela optem.

Os níveis de empregabilidade alcançados 
pelos jovens que terminam o seu curso na 
EPTOLIVA permitem-nos afirmar que a me-
lhor opção para todos os que querem in-
gressar no mercado de trabalho, depois de 
terminado o 12º ano, é ingressar num Curso 
Profissional da EPTOLIVA. Do mesmo modo, 
a qualidade da formação académica adquiri-
da na nossa escola dá as melhores garantias 
de sucesso a todos os jovens que preten-
dam continuar os seus estudos no ensino 
superior, depois de terminado o 12º ano.

É importante que todos possam com-
preender que a EPTOLIVA, sendo uma escola 
mais pequena, facilita um acompanhamen-
to diferenciado de acordo com as necessida-
des específicas de cada aluno, caracterizan-
do-se por ser uma escola inclusiva. 

De acordo com vários estudos estatísti-
cos, os alunos das Escolas Profissionais têm 
um rendimento escolar superior aos das es-
colas secundárias (de 63% para 45%). 

Mas o papel da EPTOLIVA na formação dos 
nossos jovens não termina no momento em 
que terminam o 12º ano. A nossa escola pro-
porciona aos seus alunos finalistas a realiza-
ção de estágios profissionais no estrangeiro, 
conferindo uma dimensão europeia à sua 
formação e apoia os seus alunos finalistas 
na entrada para o mercado de trabalho (atra-
vés de um Gabinete de Apoio à Inserção no 
Mercado de Trabalho). O trabalho deste tipo 
de Gabinetes e o contacto direto e perma-
nente que as Escolas Profissionais mantêm 
com as empresas é um fator essencial para 
se perceber a razão de vários estudos apon-
tarem que a inserção profissional é superior 
em alunos diplomados por Escolas Profissio-
nais. Após o término dos seus cursos, 78% 
dos alunos das Escolas Profissionais estão 
empregados, contra 52% dos alunos dos 
cursos gerais.

A EPTOLIVA comemora em 2016 o seu 
25º aniversário, são 25 anos a Formar Futu-
ros. 

Vem fazer parte deste Futuro!

Oliveira do Hospital ao longo 
dos anos tem marcado a sua histó-
ria na área da Educação. Em 1870 
é construída a primeira escola 
primária, em 1932 foi fundado o 
Colégio Brás Garcia de Mascare-
nhas - a primeira escola privada 
da região -, em 1974 é edificada a 
escola secundária e o 2.º e 3.º CEB 
da Escola Brás Garcia de Mascare-
lhas, em 1980 surge a Arcial, há 25 
anos atrás nasce a Eptoliva e em 
2001/2002 arranca o primeiro ano 
letivo da escola ensino superior 
ESTGOH. 

Podia ainda relembrar muitos 
outros momentos relevantes em 
que fez historia na área da educa-
ção, vou citar apenas mais um que 
tive o prazer de acompanhar e que 
foi sem duvida uma vitoria para 
educação deste concelho, refiro-
-me à criação dos primeiros cursos 
CEF, Cursos de Educação e Forma-
ção de equivalência ao 3.º CEB, que 
surgiram na escola da Cordinha, 
contrariando a legislação em vi-
gor, cujo presidente da escola, um 
homem inconformado e que criou 
um projeto de escola diferenciador 
em 1994/95, refiro–me ao Prof. 
José Carlos Alexandrino, atual pre-
sidente da Câmara de Oliveira do 
Hospital. 

Estes são apenas alguns apon-
tamentos históricos com os quais 
rapidamente se concluiu que em 
Oliveira do Hospital a Educação, o 
conhecimento, o gosto de apren-
der, foi considerado, ao longo dos 
tempos, um importante investi-
mento, uma bandeira do concelho 
ora por beneméritos, ora por autar-
cas e demais agentes educativos. 

Hoje Oliveira do Hospital, no 

seu território educativo, oferece às 
famílias todos os níveis de ensino, 
desde o pré-escolar ao ensino su-
perior, um percurso escolar com-
pleto e com oferta formativa di-
versificada. A Educação continua a 
ser considerada, por este executivo 
camarário, um forte pilar do desen-
volvimento do concelho, sendo a 
área com maior investimento no 
orçamento camarário.

A Eptoliva é uma das escolas 
existente no nosso concelho, se-
deada na cidade de Oliveira do 
Hospital, com oferta formativa pro-
fissional de equivalência ao ensino 
secundário. Com apoio das Câma-
ras de Tábua e Oliveira do Hospital, 
desde 1991 e durante 25 anos esta 
escola tem sido mais uma mais-
-valia inequívoca para os nossos jo-
vens, uma janela de oportunidades 
formando para o futuro.

Num trabalho centrado no alu-
no, a riqueza da oferta formativa 
é uma das maiores reivindicações 
junto da tutela, a necessidade de 
uma legislação mais ajustada ao 
território educativo, às necessida-
des dos jovens, é certamente uma 
das principais preocupações desta 
e de outras escolas profissionais.

Nos últimos anos esta escola 
tem procurado ir mais longe na 
área de formação, com sete cursos 
profissionais, distribuídos por 11 
turmas, num total de 230 alunos, 
tem também dado cursos na área 
da formação não formal, promo-
vendo um conjunto de ações de 
formação junto de um outro pú-
blico que procura atualizar ou enri-
quecer os seus conhecimentos ao 
longo da vida.

Ao longo destes 25 anos a Ep-

toliva tem manifestado uma forte 
preocupação em oferecer aos 
jovens estudantes, para além de 
uma oferta formativa diversificada, 
tem apostado também no ensi-
no de qualidade de ensino. São 
muitas as atividades, experiencias, 
vivencias que tem proporcionado 
aos alunos, assim como são mui-
tos os prémios e reconhecimentos 
alcançados dando notoriedade à 
escola e em especial ao trabalho 
dos alunos.

Cada vez mais esta escola tem-
-se sabido projetar e manter o seu 
bom nome não só no concelho 
como na região, é cada vez mais 
uma escola de referência onde os 
alunos da região a procuram fazen-
do com que Oliveira do Hospital 
seja mais visitada e conhecida.

Tem sabido manter ao longo 
destes anos junto de si o setor em-
presarial do concelho e da região, 
parceiros com os quais a escola Ep-
toliva se tem ancorado para man-
ter o seu principal objetivo “Formar 
Futuros”.

Não posso deixar de destacar 
o trabalho e dedicação de toda a 
equipa, pessoal docente e não do-
cente, que tem vindo a transformar 
o espaço escolar num espaço fa-
miliar dando ao aluno um estreito 
acompanhamento, apostado na 
relação de proximidade garantindo 
que todos ou a sua maioria termine 
o seu curso com sucesso.

Como vereadora da educação 
e membro de direção congratulo 
o trabalho feito e em nome dos 
alunos apelo à coragem da equipa 
para continuar a trabalhar, a lutar 
com convicção na defesa dos inte-
resses dos nossos alunos. 

Em cada ano que passa é cada vez mais fácil falar da EPTO-
LIVA e do caso de sucesso e de orgulho para toda uma Região, 
em que esta Escola Profissional se transformou.

Com efeito, já nos habituámos a ler com frequência os pré-
mios e as distinções que os alunos da Escola alcançam um 
pouco por todo o País e até mesmo no estrangeiro, o que é 
revelador da extraordinária qualidade de ensino que aí é mi-
nistrado, facto muito mais valorizado quando o mesmo está 
intimamente ligado ao potencial endógeno que este Território 
tem para oferecer.

Tal não é um acaso, nem é recente!

É fruto do empenho, da determinação e da competência de 
todos os que diariamente fazem acontecer um projecto forma-
tivo que é um exemplo e que revela que nos territórios mais 
desfavorecidos do Interior é possível ter criatividade, inovação 
e conhecimento a um nível bastante elevado, capaz de com-
petir com os melhores, porque é um deles.

À Direcção da EPTOLIVA, aos seus Directores Executivo e 
Pedagógico, aos Coordenadores dos Pólos, aos Professores, a 
todos os Colaboradores, aos Parceiros e Associados, mas fun-
damentalmente aos jovens formandos e alunos, expresso um 
elevado sentido de GRATIDÃO e as mais vivas FELICITAÇÕES, 
por tudo quanto têm conquistado, e que nos fazem acreditar 
que o futuro dos territórios rurais, competitivo e qualificado, é 
viável e está a nosso alcance.

A ADEPTOLIVA aprovou em Assembleia Geral rea-
lizada no passado dia 20 de Abril o seu Relatório de 
Gestão e Contas referente ao exercício de 2015. De 
destacar os factos de ter sido aprovado por unanimi-
dade e de, pelo quarto ano consecutivo, o resultado 
líquido apurado em 2015 foi positivo em 33.589,30€, 
fruto de uma gestão rigorosa, de estratégias de diversi-
ficação de prestação de serviços e da implementação 
de medidas de contenção de custos. 

O aumento do resultado líquido de 2015 com-
parativamente a 2014, deve-se a diversos fatores, 
nomeadamente, ao aumento verificado na rubrica 
de subsídios à exploração resultante do aumento 
do número de alunos, na redução dos gastos com 
pessoal e gastos com financiamento.

A Assembleia Geral da ADEPTOLIVA aprovou tam-
bém a estratégia para o futuro da ADEPTOLIVA, que 
consiste em manter a sustentabilidade pedagógica 
e financeira da sua Escola Profissional, através de 
uma gestão financeira rigorosa e equilibrada, assu-
mindo sempre que possível, a realização de inves-
timentos prioritários, que possam contribuir para a 
melhoria das condições de ensino-aprendizagem. 
Na manutenção do nível atual de abertura de novas 

turmas dos cursos profissionais, de forma a garantir 
os níveis de financiamento que sustentam a Asso-
ciação. Na consolidação da imagem externa, atra-
vés de uma estratégia forte de promoção e divulga-
ção da Escola, com a concretização de um conjunto 
de atividades e iniciativas dirigidas à comunidade da 
região, no âmbito da comemoração dos 25 anos.

A Assembleia Geral aprovou a entrada de vinte 
cinco novos associados para a ADEPTOLIVA, con-
cretizando assim a sua estratégia de crescimento e 
maior representatividade do território.

A Direção da ADEPTOLIVA aproveitou a As-
sembleia Geral para reiterar o seu agradecimento 
a todos aqueles que, ao longo do ano de 2015, 
contribuíram para a prossecução dos objetivos da 
entidade, nomeadamente ao corpo docente e pes-
soal não docente, aos fornecedores, aos clientes, e 
naturalmente a todos os alunos e encarregados de 
educação.

Foi também dirigida pelo Presidente da ADEPTOI-
VA, Prof. Daniel Dinis Costa, uma palavra especial 
para os promotores da escola, que se têm sempre 
mostrado disponíveis e empenhados no desenvol-
vimento deste nobre projeto de formar.

Relatório de Gestão e contas da AdEPTolIVA 
e entrada de 25 novos associados aprovados 
por unanimidade

Joel Vasconcelos

Diretor Executivo da EPTOLIVA

Maria da Graça Silva
Vereadora 
Município de Oliveira do Hospital
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cerimónia de abertura 
do novo ano escolar

No dia 16 de setembro decorreu a cerimónia de abertura do ano es-
colar 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 Mu-
nicipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino e da vereadora 
Graça Silva, do Presidente da ADEPTOLIVA, Daniel Costa, do Presidente 
da Câmara Municipal de Tábua, Mário Loureiro e dos vereadores Paula 
Neves, Ricardo Cruz e José Manuel Moura. 

A cerimónia terminou com a entrega dos diplomas aos alunos 
que terminaram a sua formação e dos prémios no âmbito do Progra-
ma de Incentivo ao Estudo/Mérito Escolar, respeitantes ao ano letivo 
2014/2015, acompanhada de vídeos com os seus melhores momen-
tos, deixando emocionados os alunos finalistas. A EPTOLIVA, assente 
numa cultura de valorização curricular, distinguiu assim os alunos Inês 
Pinto, do Curso de Turismo (1º ano), Ana Ferrão, do Curso de Design de 
Equipamento (2º ano) e Rafael Fonseca, do Curso de Apoio à Gestão 
Desportiva (3º ano), pelos bons resultados escolares, bem como o alu-
no Eugénio Tavares, do Curso de Manutenção Industrial, variante de Me-
catrónica Automóvel, pela melhor Prova de Aptidão Profissional, com o 
tema “Carro de Rali – Hell Roads”.

Alunos de Auxiliar de Saúde 
sensibilizam os mais novos 
no dia Mundial da Alimentação

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Alimentação, os alu-
nos de Auxiliar de Saúde deslocaram-se ao Jardim de Infância e Creche da 
Santa Casa da Misericórdia de Tábua, visando prestar algumas informações 
sobre a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. 

Alunos de Turismo 
visitam coimbra

No dia 16 de outubro os alunos do curso de Turismo tiveram oportu-
nidade de visitar Coimbra. Realizaram um circuito pedonal temático com 
o intuito de conhecer as zonas da cidade de Coimbra, salientado o valor 
arquitetónico do complexo universitário de Coimbra, classificado como 
Património da Humanidade pela UNESCO. Dessa forma, os alunos pude-

ram aplicar as regras básicas para um planeamento e uma gestão turística 
do património de forma refletida.

comemoração 
do 24º Aniversário da EPTolIVA

No dia 11 de novembro, comemorou-se o 24º Aniversário da EPTOLI-
VA. Para assinalar esta data a comunidade escolar reuniu-se no Mercado 
Municipal de Oliveira do Hospital, para um almoço convívio. Aproveitan-
do a celebração do São Martinho, não faltaram as castanhas e o bolo de 
aniversário. Os alunos dos cursos de Turismo e um ex-aluno do curso de 
Mecatrónica Automóvel presentearam todos os convidados com atua-
ções musicais, abrilhantando a cerimónia, que contou com os discursos 
dos órgãos representativos da ADEPTOLIVA, bem como da Câmara Muni-
cipal de Oliveira do Hospital e Tábua, salientando a importância da escola 
para o desenvolvimento da região e para o futuro dos alunos. Este evento 
contou também com a presença de vários órgãos de comunicação social 
da região, testemunhando a união e boa disposição desta família escolar. 
Dando continuidade aos festejos, o período da tarde foi preenchido com 
jogos tradicionais, que decorreram no Pavilhão Municipal de Oliveira do 
Hospital, proporcionando assim uma tarde muito animada.

Festa de natal

A EPTOLIVA comemorou a chegada do Natal, realizando a habitual festa 
alusiva a esta quadra, na noite do dia 16 de dezembro, no Centro Cultural 
de Tábua. “Uma Ceia Inesperada” foi o mote para um espetáculo memorá-
vel, com atuações nas áreas do teatro, música e dança, dinamizadas pelos 
cursos profissionais da escola, que contou com a presença de familiares 
e amigos dos alunos, para quem esta festa se dirigia especialmente, num 
contexto coletivo de vivências e aprendizagens fundamentais para o de-
senvolvimento pessoal e profissional dos alunos. O final da festa foi marca-
do pelo sorteio de algumas lembranças, premiando o trabalho dos alunos 
em prol da comunidade, bem como de cabazes de natal, inclusive para os 
encarregados de educação presentes, visando assim recriar o verdadeiro 
espírito natalício, assente nos valores da partilha e da solidariedade.

Alunos de Turismo 
colaboram na 7ª edição 
da Taça hugo dos Santos

Nos dias 13 e 14 de fevereiro, 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 do torneio e merecendo, mais uma vez, o reconhecimento 
pelo seu trabalho ao longo deste evento desportivo. Na final da Taça Hugo 
dos Santos, o FC Porto garantiu a conquista do troféu.

curso de Auxiliar de Saúde 
comemora o dia Mundial do 
doente

No âmbito da Comemoração do Dia Mundial do Doente, os alunos do 2º 
ano do curso de Auxiliar de Saúde visitaram, no dia 11 de fevereiro, os uten-
tes da Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de 
Tábua e participaram nas atividades de animação, auxiliando a animadora 
sócio cultural nos exercícios propostos. Este foi um momento de pura di-
versão, atenção, carinho e interajuda. Esta passagem foi assinalada com a 
entrega de uma moldura artesanal, criada por cada um dos alunos, com 
materiais reciclados, decorando a mesa-de-cabeceira de todos os quartos 
da UCC da Santa Casa da Misericórdia de Tábua.

EPTolIVA presente na XXV 
edição da Festa do Queijo de 
oliveira do hospital

Nos dias 5 e 6 de março, os alunos dos cursos de Turismo e de Design de Equi-
pamento marcaram presença em mais uma edição da Festa do Queijo Serra 
da Estrela e outros produtos locais de qualidade de Oliveira do Hospital. 

Os alunos do 1º e do 2º ano do curso de Design realizaram atividades 
em pareceria com a Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, nomea-
damente o ensino e produção de porta-chaves com as crianças. Neste 
evento, apresentaram uma instalação em homenagem ao chocalho, por 
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eles projetado e materializado pelos alunos do curso de Mecatrónica Au-
tomóvel nas oficinas da escola. 

No decorrer da Festa do Queijo, os alunos do curso Técnico de Turismo 
acompanharam cerca de 1620 pessoas inseridas em grupos organizados, 
transportadas por mais de 30 autocarros provenientes de 29 freguesias e 
associações de todo o país, através de itinerários pré-definidos, onde esta-
vam incluídas visitas aos monumentos mais emblemáticos, almoço com 
degustação dos pratos típicos da região e uma visita pelo recinto da feira. 
Os futuros Técnicos de Turismo ficaram também a assegurar o secretaria-
do da Festa do Queijo.

EPTolIVA na Feira do Queijo 
de Tábua

O Pólo 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 27 e 28 de fevereiro.

Os alunos do 2º ano do curso de Auxiliar de Saúde participaram no 
stand da EPTOLIVA com a avaliação de sinais vitais e a determinação do 
índice de massa corporal dos visitantes. Os alunos do 1º ano distribuíram 
folhetos informativos relativamente à importância dos rastreios.

Os cursos de Artes do Espetáculo/Interpretação apresentaram peças 
de teatro, nomeadamente “Leilão da Pedra” e “Para além da Estátua”, ani-
mando assim a XXVII edição desta festa

Visita ao Museu do caramulo 
e Aterro Sanitário

Os alunos dos cursos de Manutenção Industrial - Mecatrónica Automóvel 
e de Gestão de Equipamentos Informáticos visitaram o Aterro Sanitário do 
Borralhal (em Tondela) e o Museu do Caramulo, no dia 16 de fevereiro. Es-
tas visitas visaram o alargamento da consciência ambiental e patrimonial 
dos alunos. 

Auxiliar de Saúde 
comemora o dia do curso

Os alunos de Auxiliar de Saúde comemoraram o seu dia do curso no dia 

Mundial da Saúde, data que se assinala a 7 de abril. O Dia Mundial da Saúde 
é uma oportunidade única de alertar a sociedade civil para temas-chave 
na área da saúde e para desenvolver atividades com vista à promoção do 
bem-estar das populações, assim como de hábitos de vida saudáveis, pra-
ticando exercício físico. Desta forma, os alunos de Auxiliar de Saúde e os 
alunos convidados, a turma de Turismo do 2º ano, juntamente com os pro-
fessores e funcionárias, realizaram um percurso Pedestre em Tábua - Via 
Romana e Pedra da Sé. 

curso de design participa 
na Exposição de Artes Plásticas

No âmbito da comemoração do Dia do Curso, os alunos de Design mar-
caram presença na 2ª Exposição de Artes Plásticas, no Pavilhão Multiusos, 
em Oliveira do Hospital, entre os dias 23 de abril e 23 de maio. Os alunos 
apresentaram um conjunto de trabalhos realizados ao longo das discipli-
nas práticas, tais como uma instalação, vitrais, entre outros, com técnicas 
diversificadas. A mostra contou, igualmente, com um trabalho realizado 
pelos alunos de Mecatrónica Automóvel, nomeadamente um chocalho, 
criado especialmente para a Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira 
do Hospital.

EPTolIVA participa na 18ª 
edição dos jogos da Matemática

No dia 11 de maio a equipa representante da EPTOLIVA participou na 

18ª edição dos Jogos de Matemática, organizados pela Escola de Viticul-
tura e Enologia da Bairrada, em Anadia, com a presença de 21 escolas pro-
fissionais. Destaque para o empenho e motivação dos alunos, que tudo 
fizeram para representar condignamente a nossa escola, a saber: Beatriz 
Borges, Catarina Neves e Marcelo Martins, do curso de Auxiliar de Saúde - 
1º ano, João Brito e Carlos Quintino, do curso de Mecatrónica Automóvel 
- 2º ano e Ana Ferrão, do curso de Design de Equipamento - 3º ano.

Ideias com Fibra

O projeto de curso dos alunos do 1º ano de Design de Equipamento, 
intitulado “Ideias com Fibra”, objetivou a produção de artefactos funda-
mentados no conceito do eco-design, tendo subjacente o tema da Festa 
do Queijo de Oliveira do Hospital e da Feira do Queijo de Tábua, bem como 
a construção de materiais didáticos sobre o território no âmbito do Projeto 
Educativo Local.

 Sob a orientação das disciplinas da área técnica, Design de Equipamen-
to e Materiais e Tecnologias, foi possível aos alunos consolidarem aprendi-
zagens sobre propriedades e aplicações de várias fibras têxteis e, através 
da metodologia projetual, conceberem ideias e concretizá-las através da 
recuperação e reciclagem de vários tipos de tecidos. Assim, tendo em vista 
os costumes e tradições da Beira Serra, em particular, a temática do queijo 
como produto endógeno, gastronómico e cultural, os alunos foram convi-
dados a olhar o seu território como espaço de aprendizagem e a conceber 
ideias e produtos de acordo com os objetivos previstos nos conteúdos pro-
gramáticos das disciplinas referidas, que resultaram em ideias com fibra de 
pegaduras e almofadas.

Entusiasmados com o sucesso dos produtos obtidos, passaram das 
ideias com fibra às ideias com acrílico, tendo executado a pintura de um 
painel de madeira alusivo à Festa do Queijo, a partir da imagem dos carta-
zes de divulgação da Festa.

EPTolIVA 
nas Marchas Populares 2016

A EPTOLIVA participou ,no dia 18 de junho, nas Marchas Populares or-
ganizadas pelo município de Oliveira do Hospital. Os 25 anos da EPTOLIVA 
foram o tema da segunda participação da nossa escola nesta iniciativa que 
se realizou no Parque do Mandanelho.
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 EPTolIVA comemora Semana cultural

Eco-Escolas, EPTolIVA candidata à bandeira Verde 2016

No âmbito do encerramento do segundo período letivo, a EPTOLIVA 
promoveu a Semana Cultural, assinalada com a realização de várias visi-
tas de estudo e também com a comemoração do dia do aluno, aliando as 
componentes pedagógica e lúdica do ensino. 

A realização de visitas de estudo constitui um acontecimento relevante, 
no que respeita ao desenvolvimento de diálogos e experiências enrique-
cedoras, tendo em conta a especificidade dos diferentes cursos profissio-
nais. Destaque para as visitas ao Museu da Eletricidade, ao Centro Cultural 
de Belém e à Cordoaria Nacional (exposição Real Bodies) em Lisboa, à em-
presa Larus Design Urbano em Albergaria-a-Velha, ao Museu da Ciência e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra, à Escola Superior de Educação de 
Coimbra (estúdios de filmagem e som), bem como a Sintra, com a impres-
cindível visita à Quinta da Regaleira e ao Palácio da Pena, o mais completo 
e notável exemplar da arquitetura portuguesa do Romantismo. 

O dia do aluno foi marcado pelo percurso pedestre aos Passadiços do 
Paiva, em Arouca. A caminhada junto ao rio foi também uma viagem pela 
biologia, geologia e arqueologia, promovendo a educação ambiental, as-
sente em valores naturais e culturais. Esta atividade proporcionou um dia 
especial e diferente, criando uma dinâmica de proximidade entre os vários 
agentes da comunidade escolar.

A EPTOLIVA integrou o programa Eco-Escolas, estando em plena fase 
de candidatura ao Galardão “Bandeira Verde 2016”, visando comprome-
ter os alunos e toda a comunidade em ações e práticas sustentáveis. 

No âmbito deste programa, a EPTOLIVA participou no projeto Escola 
- Geração Depositrão, com a recolha de todo o tipo de resíduos de equi-
pamentos elétricos e eletrónicos e pilhas usadas, bem como na cam-
panha “Papel por Alimentos”, desenvolvida pelo Banco Alimentar, com 

contornos ambientais e de solidariedade, uma vez que o papel angariado 
(jornais, revistas, folhetos, entre outros) foi convertido em produtos ali-
mentares. 

Sendo um programa transversal, muitas iniciativas da EPTOLIVA têm 
sido integradas na Candidatura, nomeadamente saídas de campo para 
observação da biodiversidade regional, projetos apresentados em diver-
sos concursos nacionais e internacionais: “DE VOLTA A CASA” - GENES DA 

SERRA; FRUTILIZA-TE, MEAT_NO_MEAT, PLANSTIFICA_TE, entre outros.
Recentemente, de acordo com os objetivos da Agenda 21 Local de 

Oliveira do Hospital e no âmbito das comemorações do Dia Mundial do 
Ambiente, os alunos participaram na ação “Limpar Portugal”, pretenden-
do sensibilizar a comunidade para a correta deposição dos resíduos e er-
radicação de lixeiras a céu aberto, através de uma ação de limpeza de um 
terreno baldio na Bobadela.
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Alunos recém-formados na EPTolIVA 
realizam estágio profissional no estrangeiro

Chegou ao fim mais um Programa de Estágios Internacionais – EptoEu-
ropa IV promovido pela Eptoliva, ao abrigo do Programa Erasmus +.

O programa Erasmus + visa proporcionar aos recém-diplomados uma 
experiência profissional no espaço europeu, contribuindo para reforçar o 
desenvolvimento de competências, melhorar a empregabilidade e ganhar 
consciência cultural.

Este ano, foram contemplados com esta oportunidade os alunos Ana 
Beatriz Ribeiro, do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde, Gonçalo 
Marques, do Curso Profissional de Apoio à Gestão Desportiva e João Ribei-
ro, do Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial – Mecatró-
nica Automóvel, em Itália (Pádua), assim como os alunos Vanessa Ferreira, 
Ruben Gonçalves e Patricia Monteiro, do Curso Profissional de Técnico de 
Turismo, no Reino Unido (Londerry). Em Espanha (Sevilha) realizaram está-
gios os alunos Tânia Peres, João Abrantes e Daniela Mendes do Curso Profis-
sional de Técnico Auxiliar de Saúde e os alunos Jorge Brito e Joana Gouveia, 
ambos do Curso Profissional de Turismo.

Segundo o testemunho dos alunos visados, esta experiência deu-lhes a 
oportunidade de melhorarem as suas competências, como a proficiência 
numa língua estrangeira, a comunicação, a adaptabilidade ou a possibili-
dade de aprender a viver e trabalhar com pessoas de diferentes nacionali-
dades e culturas.

1. O que citarias como exemplo de orgulho ao longo da tua cami-
nhada académica na EPTOLIVA?

Tânia Peres: “O bom nome da escola, o facto de me ter levado a tantas 
vitórias e aprendizagens. Mais que uma escola a EPTOLIVA é uma família.”

Rúben Gonçalves: “Sem qualquer sombra de dúvida que a Eptoliva 
me fez crescer como pessoa e a maturidade que ganhei com três anos da 
minha vida que sem qualquer dúvida foram os mais interessantes da minha 
vida.”

Vanessa Ferreira: “Como orgulho citaria todas as etapas realizadas 
ao longo da performance na Eptoliva. Todos os passos foram motivo e 
exemplo de orgulho, para além de ter criado grandes amizades, todos nós 
éramos como família.”

João Abrantes: “Que a Eptoliva tem boas oportunidades para ter 
uma boa formação enquanto pessoa, estudante e para a vida futura pro-
porciona atividades, estágios profissionais e muito mais.”

Patricia Monteiro: “Eu orgulho-me de ter superado todos os objetivos, 
ter sido uma aluna razoável e uma boa estagiária.”

2. O estágio profissional no estrangeiro correspondeu às tuas 
expectativas? 

Tânia Peres: “Sim, foi das experiências mais enriquecedoras que já tive 
apesar das dificuldades iniciais que rapidamente foram ultrapassadas com 
o apoio da escola.”

Rúben Gonçalves: “Sim, corresponderam, para além de trabalhar na 
área, teve outras vantagens além do trabalho, devido a ficarmos com es-
tudantes de outros países aprendi novos idiomas, convivi e aprendi sobre o 
país de outros, o que só enriquece a nossa cultura geral.”

Vanessa Ferreira: “O estágio profissional no estrangeiro superou todas 

as minhas expetativas. Não só a nível profissional como também a nível 
pessoal.”

João Abrantes: “Sim correspondeu, eu já sabia para o que ia, existiram 
alguns contra tempos mas foram resolvidos.”

Patricia Monteiro: “O estágio profissional no estrangeiro superou as 
minhas expetativa a todos os níveis, adorei o local onde estagiei, adorei a 
escola, aprendi muito, a organização que nos acolheu foi fantástica.”

3. Quais foram os teus maiores desafios e dificuldades no decor-
rer do estágio profissional no estrangeiro? 

Tânia Peres: “A minha maior dificuldade foi o facto de ficar longe da mi-
nha família aqueles três meses, nunca tinha passado muito tempo se eles. 
O meu maior desafio foi orientar-me sozinha e a língua.”

Rúben Gonçalves: “O idioma porque o inglês na Irlanda não é “nor-
mal”. Os irlandeses falam muito rápido não sabem falar devagar, e a pro-
nuncia das palavras é tão acentuada que por vezes não se percebe o que 
querem dizer. E claro estar num país em que não te sentes muito à vontade 
porque não é a tua zona de conforto não tens os teus amigos e família.”

Vanessa Ferreira: “Para mim, todos os desafios que tive durante o es-
tágio profissional no estrangeiro foram dificuldades que tive de superar. A 
cada passo, uma ambição. O maior desafio que tive durante esse período 
de tempo foi a língua, o facto de, muitas vezes, queres exprimir-te e não 
consegues... Teres mesmo de te esfoçar para conseguir que as outras 
pessoas entendam realmente aquilo que queres dizer. Outro desafio que 
foi um pouco difícil para mim foram os transportes, o facto de teres de te 
“orientar” por tua conta e teres de ir “à descoberta”, por ti mesmo.”

João Abrantes: “Foi estar muito tempo longe, mas isso foi se resolven-
do. Mesmo não podendo ver as pessoas que mais amo ao falar com eles 
davam-me força para continuar e fazer melhor, superando as minhas difi-
culdades.”

Patricia Monteiro: “O meu maior desafio foi quando iniciei o trabalho, as 
dificuldades que eu senti foram em relação à língua mas acabei por superar.”

4. Refere os contributos que advieram/poderão advir da reali-
zação do estágio profissional no estrangeiro, quer a nível pessoal, 
quer profissional. 

Tânia Peres: “Tornei-me uma pessoa mais madura, responsável, inde-
pendente, com mais experiência profissional, melhorei o meu espanhol e 
o facto de conhecer novas culturas é fantástico, foi como entrar num novo 
mundo, onde se come diferente, se veste diferente. Foi uma ótima expe-
riência, sem dúvida que recomendo!”

Rúben Gonçalves: “São inúmeras as vantagens, o idioma é muito 
mais rápido de aprender, a familiarização com outros estudantes de ou-
tros países é simplesmente perfeito, a independência, responsabilidade e 
maturidade que se ganha em 3 meses fora do nosso país sem pais, e sem 
ninguém a controlar. Temos de ser nós os responsáveis por nós próprios.”

Vanessa Ferreira: “Tornas-te uma pessoa diferente. Tornas-te uma 
pessoa autónoma, com um pensar diferente, tornaste mais extrovertido, 
pois és “obrigado” a isso. Estás num lugar onde tens de conhecer pessoas 
novas pois não tens os teus amigos. É, com certeza, uma experiência da 

qual não te esqueces e queres repetir. A nível profissional, tens muitas 
oportunidades. Abre-te novas portas, novos horizontes, ficas apta/o para fa-
lares uma língua que antes não eras capaz ou, se eras, consegues melhorar. 
Ficas com aptidões para arranjares um trabalho que, provavelmente, outros 
não arranjariam com tanta facilidade pois não tê tanta experiência a nível de 
trabalho como tu tens. Hoje em dia, a língua estrangeira é muito valorizada 
e tu ficas apta/o para isso.”

João Abrantes: “Com este estágio pude apurar mais conhecimentos e 
vou ter mais oportunidades para o futuro a nível profissional.”

Patricia Monteiro: “Cresci muito a nível pessoal e profissional, este 
crescimento vai-me levar no futuro a ser uma pessoa bastante desenrasca-
da e a conseguir mais rápido um emprego.”

5. Tens alguns conselhos para os nossos alunos que estão no iní-
cio ou a finalizar o seu percurso académico na EPTOLIVA?

Tânia Peres: “Se estás a começar o teu percurso agora aconselho-te a 
aproveitar, ao máximo, os teus colegas, as viagens, as disciplinas, o apoio 
incansável dos professores, tudo o que a escola tem para te oferecer. Se 
estiveres a acabar, com certeza que estás a morrer de tédio, que estás com-
pletamente farto(a) da PAP, mas garanto-te que foram os três melhores 
anos de escola que tiveste e bem rápido vais desejar voltar. Aconselho-te 
a inscreveres-te no programa ERASMUS+, é sem dúvida uma oportunidade 
única.”

Rúben Gonçalves: “Para os que estão a inicializar só tenho a dizer que 
aproveitem e se esforcem porque esta área é de enorme empregabilidade 
e um bom técnico de Turismo tem emprego em qualquer lado, não des-
perdicem esta oportunidade. Comecem a pensar no que querem fazer no 
projeto final, porque se guardam para o fim, chega a hora e não sabem o 
que querem fazer e um tema arranjado em cima do joelho não é viável. Para 
os que estão a finalizar digo para não terem medo de se aventurar, vão para 
as cidades grandes ou mesmo o estrangeiro porque é pelo vosso futuro.”

Vanessa Ferreira: “Os conselhos que dou aos alunos que estão a ini-
ciar o percurso na Eptoliva é para que nunca desistam. A vida não é um 
mar de rosas e todos nós temos as nossas dificuldades. Com esforço e de-
dicação tudo se consegue, basta querer e lutar para isso. Aos que estão a 
finalizar, aconselho a fazerem o estágio profissional no estrangeiro, pois, 
para além de ser um bom ponto para pôr no vosso currículo, também vos 
oferece uma experiência inesquecível que, provavelmente, poucos terão a 
oportunidade de voltar a ter.”

João Abrantes: “O que posso dizer sobre início e o fim do percurso é 
que os alunos façam o seu melhor e consigam atingir bons resultados para 
poder seguir estudos ou terem boas oportunidades para o futuro a nível 
pessoal e profissional.”

Patricia Monteiro: “Os conselhos que eu dou a quem está a começar 
e a finalizar o curso, é que não deixem fugir esta oportunidade, vão adorar 
imenso e vão crescer muito, agora até podem pensar que não se vão arre-
pender de não ter esta experiência, mas acreditem que vão porque muitos 
colegas já se arrependeram de não terem seguido em frente com este pro-
jeto.”
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EPTolIVA a escola mais empreendedora da Região de coimbra

É sob o lema de um ensino empreendedor orientado à promoção de práticas pla-
neadas 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, fortale-
cendo 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 coopera-
ção 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 em-
preendedorismo da Região de Coimbra.

concurso de Presépios

 

 

Tendo como critérios a criatividade, originalidade, estética, composi-
ção e diversidade dos materiais e a coerência e envolvência com o tema 
natalício, o curso de Design de Equipamento do 2º ano, participou no 2º 
Concurso de Presépios, dinamizado pelo Município de Tábua, através da 
Biblioteca Municipal João Brandão, em conjunto com a ADI – Agência 
para o Desenvolvimento Integrado de Tábua e Oliveira do Hospital.

 concurso “Postal de natal digital” 
 

O postal concebido pelo 3º ano do curso de Design de Equipamento 
foi o vencedor 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, vi-
sando promover a criatividade dos jovens na conceção de trabalhos 
artísticos a partir da utilização das Tecnologias Informáticas e constituir 
um estímulo ao seu espírito empreendedor e solidário, enquadrado na 
época natalícia.

13ª Edição do Projeto “ciência na Escola” – 
Fundação Ilídio Pinho

 
 

A candidatura à 13.ª edição do PROJETO “CIÊNCIA NA ESCOLA” 
- Fundação Ilídio Pinho, cujo tema se insere em “Ciência e Tecnologia 
ao serviço de um mundo melhor”, a EPTOLIVA – Escola Profissional de 
Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil foi a escola da Região com maior 
número de projetos selecionados, garantindo a seleção a nível regio-
nal de quatro projetos que foram distinguidos com um prémio de de-
senvolvimento no valor de 500,00 € cada, destinado exclusivamente a 
apoiar a sua implementação e posterior avaliação final na fase nacional 
do “Concurso de Ideias”. 

“BIOQUENTE” foi o projeto proposto por Carlos Quintino, Daniel 
Quaresma e Rafael Pereira, alunos do 2º ano do Curso Profissional de 
Manutenção Industrial/ Mecatrónica Automóvel, e Carlos Rosário e 
José Monteiro do 1º ano do Curso Profissional de Multimédia, enquan-
to “FRUTALIZA-TE” foi o projeto de Marta Trindade e Rute Pegado, que 
respetivamente integram o 3º ano do Curso Profissional de Design de 
Equipamento e o 1º ano do Curso Profissional de Multimédia, em fun-
cionamento em Oliveira do Hospital. Os projetos “PLANSTIFICA-TE” e 
“MEAT NO MEAT” foram, respetivamente, liderados por Daniela Pinto, 
Tatiana Gonçalves, Cláudia Tavares e Bruno Paulino, Catarina Costa, alu-
nos do 2º ano do Curso Profissional de Auxiliar de Saúde, ministrado no 
Pólo de Tábua.

Concluída a fase de Desenvolvimento, os projetos “PLANSTIFICA-TE” 
e “MEAT NO MEAT” foram selecionados entre os 100 melhores projetos 
a nível nacional e regiões autónomas, convidados a fazer a apresenta-
ção pública, na exposição/mostra nacional, onde o júri nacional proce-
derá a uma avaliação e entrega de prémios.

EPTolIVA consagrada no evento Science on 
Stage Portugal

Decorreu a 30 de abril de 2016 no Estoril - Cascais, o evento nacio-
nal de pré-seleção para o Festival Europeu 2017 - Science on Stage, na  
Hungria, onde professores portugueses de biologia, química, física, geo-
logia, matemática e informática, Educadores de Infância e Professores 
do 1º ciclo do ensino básico, apresentaram as suas ideias mais inova-
doras de ensino para a ciência, tecnologia e educação baseados numa 
metodologia de inquiry-based learning. Os professores selecionados 
terão assim a oportunidade única de participar no Festival de Debrecen, 
na Hungria de 29 de junho a 2 de julho de 2017 e apresentar o seu pro-
jeto e materiais a outros professores da Europa e Canadá.

O projeto “De volta a Casa”, desenvolvido por Honorata Pereira, do-
cente de Física e Química da EPTOLIVA foi um dos projetos selecionados. 
Baseado numa metodologia de inquiry-based learning, e enquadrado 
no conceito de empreendedorismo, este projeto objetiva a utilização 
da ciência para a exploração de questões ambientais e globais, construir 

uma sólida ligação à indústria e às ciências ambientais e promover a 
participação ativa dos estudantes sem qualquer background.

 

24º concurso jovens cientistas e Investigadores 
2016 e 10.ª Mostra nacional de ciência

 O Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores é desenvolvido 
pela Fundação da Juventude desde 1992, tendo por objetivos promo-
ver 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, atra-
vés da realização de projetos/trabalhos científicos inovadores.

 

 Após a avaliação pelo Júri de todos os trabalhos submetidos a Con-
curso, a lista de selecionados, limitada a 100 projetos, é convidada a par-
ticipar na Mostra Nacional de Ciência, durante a qual o Júri avalia a apre-
sentação do projeto no stand, a clareza no discurso, o rigor científico, a 
originalidade e a criatividade. Os projetos “Bioquente” e “Eletróbio”, na 
área científica de Ciências do Ambiente,  “Meat no Meat” e “Planstifica-
-te”, na área científica de Química, foram selecionados para representar 
a EPTOLIVA no 24º concurso Jovens Cientistas e Investigadores  2016, 
tendo estado patentes na 10ª Mostra Nacional de Ciência realizada en-
tre os dias 30 de maio e 1 de junho de 2016, no Museu Nacional de His-
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concursos Municipais de Ideias de negócio

EPTOLIVA vence em Oliveira do Hospital
Em Oliveira do Hospital, o projeto “Bioquente”, da autoria do aluno 

Carlos Quintino (2º ano de Manutenção Industrial/Mecatrónica Auto-
móvel) foi o projeto vencedor,  cuja ideia tem como finalidade dar res-
posta a três resíduos oriundos da exploração agroflorestal e do setor 
oleico, que constituem uma agressão ambiental, nomeadamente a 
seca do pinheiro, o bagaço de azeite (massa que se obtém após a tri-
turação da azeitona) e a borra do azeite. Com o bagaço e a resina seca, 
desenvolveram-se acendalhas e um substrato orgânico para plantas. 
Com a borra de azeite e cinza obteve-se sabão, detergente e produtos 
de higiene.

De salientar que os projetos “Marmita Inteligente”, autossustentável 
e energeticamente eficiente e “Frutiliza-te”, um pequeno-almoço sau-
dável que não aumenta os níveis de glicémia no sangue, foram digna-
mente defendidos pelos alunos Diogo Ferrão e Marta Trindade, respeti-
vamente, e muito honraram a nossa escola.

 
 

EPTOLIVA vence em Tábua
No Municipio de Tábua, a Eptoliva conquistou também o 1º prémio, 

atribuído ao projeto “Genes da Serra”, da autoria de Bruno Paulino (alu-
no do 2º ano do Curso de Auxiliar de Saúde), que consiste na criação de 
uma fralda ecológica a partir do subproduto (lã) da ovelha bordaleira.

O segundo lugar foi atribuído ao projeto “Meet no Meet”, desenvol-
vido pela aluna Catarina Costa (2º ano do Curso de Auxiliar de Saúde), 
e que consiste na criação de um substituto da carne e laticínios a partir 
da farinha de tremoço. Destaca-se também o projeto “Planstifica-te”, 
apresentado pelas alunas Cláudia Tavares, Daniela Pinto e Tatiana Gon-
çalves, que reforçou a qualidade dos projetos de empreendedorismo 
desenvolvidos pela EPTOLIVA.

  

EPTOLIVA vence
Final Intermunicipal de Ideias de Negócio 
O projeto “Genes da Serra” do pólo de Tábua da Eptoliva foi a ideia 

de negócio vencedora da 3ª edição do Concurso Intermunicipal de 
Ideias de Negócio, que decorreu a 5 de junho em Arganil, e onde fo-
ram apresentadas todas as ideias vencedoras provenientes dos 19 
Municípios que integram a Comunidade Intermunicipal - Região de 
Coimbra. Refira-se que, na avaliação dos projetos apresentados, o júri, 
constituído por Conceição Carvalho (CCDRC), João Mateus (Fundação 
EDP), Carlos Cerqueira (IPN), Rui Olivença (Pampilhosa Hotel) e Gonçalo 
Gomes (Turismo Centro de Portugal), teve em conta alguns critérios, 
nomeadamente o grau de inovação, a exequibilidade, a qualidade da 
apresentação, o desenvolvimento da ideia (maturação do projeto) e o 
impacto para o território.

 Recorde-se que este concurso teve início em 2011/2012, tendo 
sido a EPTOLIVA vencedora com a ideia “QueSe”, voltando a conquis-
tar o 1º e 2º prémios com os projetos “MotoPlanta” e AquiQueijo” em 
2013/2014. Decorridos 5 anos, a EPTOLIVA sagrou-se vencedora em 3 
dos 5 concursos intermunicipais levados a efeito desde o seu início.

tória Natural e da Ciência, em Lisboa.
A EPTOLIVA foi a única escola da Região a estar presente na fase final 

deste certame, onde os seus alunos se sujeitaram, durante dois dias, ao 
escrutínio do júri liderado pelo Professor Doutor Gaspar Barreira do Labo-
ratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas de Lisboa.

 ciência en Acción 

 

 O “CIENCIA EN ACCIÓN XVII” é um concurso internacional de ciên-
cias (matemática, física, química, biologia, saúde e astronomia) promo-
vido pelo Conselho Superior de Investigações Científicas de Espanha 

e que se destina a professores, investigadores e/ou alunos que falam 
espanhol ou português. Este programa tem por objetivo aproximar a 
ciência e a tecnologia ao grande público de uma forma dinâmica, fácil, 
atrativa e motivadora, de tal forma que os jovens se interessem por te-
mas científicos e disfrutem ao longo do concurso de experiências que 
consolidem competências investigativas, críticas e científicas.  

A EPTOLIVA submeteu a este programa 6 projetos coordenados pela 
docente Honorata Pereira, e os seguintes alunos nas respetivas cate-
gorias: “Plantisfica-te” - Ciência e Tecnologia (Daniela Pinto, Cláudia 
Tavares e Tatiana Gonçalves); “Meat no Meat” - Química (Catarina Costa, 
Bruno Paulino e Rute Pegado); “Eletróbio” - Biologia (Beatriz Andrade e 
Lídia Costa); “Frutiliza-te” - Matemática (Marta Trindade, Bruno Paulino 

e Rute Pegado); “Bioquente” - Sustentabilidade (Carlos Quintino e José 
Monteiro) e “Genes da Serra” - Saúde (Bruno Paulino, Catarina Costa e 
Carlos Rosado).

A 17.ª edição do concurso “Ciencia en Acción” realizar-se-á em Espa-
nha, entre 7 e 9  de outubro de 2016, na Escola Politécnica Superior de 
Algeciras em Cádiz.

Prémio Faqtos 2016
 O Prémio Faqtos é um concurso a nível nacional, que visa promover 

a formação de uma consciência coletiva em matéria de campos eletro-
magnéticos oriundos de fontes de telecomunicações (banda das ra-
diofrequências), e do seu impacto na sociedade, bem como potenciais 
efeitos na saúde e ambiente. Os participantes devem abordar livremen-
te um tema “RF Sintoniza-te no Futuro!”, tendo em vista a criação de um 
projeto ao longo do ano letivo. 

 

Neste propósito, a EPTOLIVA submeteu a este concurso dois projetos 
“BeSmart” e “QUIcomanda” que foram desenvolvidos pelos alunos Ca-
tarina Costa, Daniela Pinto e Bruno Paulino, (2º ano do Curso Auxiliar de 
Saúde), Carlos Quintino (2º ano de Manutenção Industrial/Mecatrónica 
Automóvel) e Carlos Rosário (1º ano de Multimédia), tendo os mesmos 
ficado apurados à 2ª fase, aguardando-se a divulgação da lista dos 10 
projetos finalistas a nível nacional. 

No âmbito do programa “Empreendedorismo nas Escolas da Região de Coimbra” e sob o slogan “Imagine. Create. Succeed” dinamizado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 
(CIM-RC), em parceria com os 19 municípios seus constituintes, a EPTOLIVA venceu os Concursos Municipais de Ideias de Negócio, de Tábua e Oliveira do Hospital. Em Tábua decorreu a 12 de maio, 
tendo conquistado pela terceira vez consecutiva o 1º Prémio e em Oliveira do Hospital, a 6 de maio de 2016, concelho onde sempre se sagrou vencedora em 5 anos sucessivos.
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ELETRÓNICA
AUTOMAÇÃO E

COMANDO

Empresas de Telecomonicações,
automação e comando;

Empresas da área de robótica e 
domótica;

Indústrias de produção de 
equipamentos elétricos e eletrónicos;

Empresas de manutenção e 
instalação de equipamentos elétricos;

Área da prestação de serviço no 
âmbito das tecnologias.

Este curso pro�ssional tem como 

principal objetivo, preparar jovens 

pro�ssionais 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 especí�cos.

OBJETIVOS

http://ww
w.eptoliv

a.pt/

SAÍDAS PROFISSIONAIS
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SAÍDAS PROFISSIONAIS
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w.eptoliv

a.pt/

EMPRESAS FLORESTAIS

ASSOCIAÇÕES FLORESTAIS

VIVEIROS FLORESTAIS

AUTARQUIAS

ÁREAS PROTEGIDAS

RESERVAS DE CAÇA

O Curso Pro�ssional de Técnico de 

Recursos Florestais e Ambientais 

tem como principal objetivo preparar 

jovens pro�ssionais com competências 

técnicaspara intervir na gestão, na 

exploração eproteção de áreas 

�orestais, no respeito pela legislação 

em vigor e pelas normas de segurança, 

higiéne e saúde no trabalho forestal.

SAÍDAS PROFISSIONAISOBJETIVOS

http://ww
w.eptoliv

a.pt/
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SAÍDAS PROFISSIONAISOBJETIVOS

Apoio à
Gestão

Desportiva

Administração Pública Central e Local,
como por exemplo Autarquias;

Setor Privado não Lucrativo, como
por exemplo clubes e associações;

Setor Privado Lucratio, como por
exemplo empresas de atividades 
desportivas.

OBJETIVOS

http://ww
w.eptoliv

a.pt/

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Este curso tem como principal objetivo 
preparar jovens pro�ssionais para 
organizar e planear atividades e eventos 
desportivos; Organizar e desenvolver 
atividades e eventos desportivos, 
utilizando os equipamentos, os espaços 
e as instalações adequadas, de acordo 
com a estratégia e a política comercial 
da organização e as necessidades e as 
motivações dos clientes; Organizar e 
coordenar a manutenção dos 
equipamentos, dos espaços e das 
instalações desportivas; Elaborar 
relatórios e outros documentos de 
controlo, relativos à sua atividade.  
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OBJETIVOS SAÍDAS PROFISSIONAIS

DESIGN

Empresas| Gabinetes| Ateliers de:

DESIGN

ARQUITETURA

ARTES PLÁSTICAS

DECORAÇÃO

AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

GABINETES EM ORGANISMOS
ESTATAIS

Este curso pro�ssional tem como 

principal objetivo, preparar jovens 

pro�ssionais com competências 

técnicas na área do Design, podendo

projetar e maquetizar produtos de 

Design tendo em conta a utilização, a

função, a produção, o mercado, a 

comercialização, a qualidade e a 

estética, utilizando os recursos 

tecnológicos e os materias adequados.
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GESTÃO E 
PROGRAMAÇÃO

DE EQUIPAMENTOS
INFORMATICOS

Empresas de informáticas ;

Empresas vendedoras de 
equipamentos informáticos;

Empresas de desenvolvimento web;

Outras empresas com necessidades
de operadores ou formadores de 
informática.

Este curso pro�ssional tem como 

principal objetivo, preparar jovens 

pro�ssionais com competências 

técnicas nas áreas de análise e 

programação de sistemas de informação

e bases de dados e competências 

adicionais em Sistemas Operativos,

Comunicação e Segurança de Dados.

OBJETIVOS

http://ww
w.eptoliv
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SAÍDAS PROFISSIONAIS

TURISMO

Empresas e Empreendimentos
Turísticos e Hoteleiros

Câmaras Municipais

Museus

Companhias Aéreas

Operadores Turísticos

Agências de Viagens

Este curso pro�ssional tem como 

principal objetivo, preparar jovens 

pro�ssionais com competências 

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.

OBJETIVOS
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de reservas em agências de viagens e 

de receção e acolhimento em unidades 

turísticas.

OBJETIVOS

http://ww
w.eptoliv

a.pt/

SAÍDAS PROFISSIONAIS

EAC

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

PLANO CURRICULAR

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

CONDIÇÕES DE INGRESSO

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional 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 pro�ssional quali�cado e
habilitado a desempenhar tarefas 
relacionadas com a instalação, manutenção,
reparação e adaptação de sistemas elétricos
eletrónicos, pneumáticos e hidráulicos de
automação industrial.

Disiciplinas  
 
   
SOCIOCULTURAL
Português      320
Inglês                 220
Área de Integração      220
TIC      100     
EF                            140
CIENTÍFICA    
Matemática               300
Física-Química    200
TÉCNICA    
Elet. e Elétron.              325
Tecn. Aplic.     250
Sist. Digitais       175
Autom. e Comando        350
FCT      700

      Carga horária do curso 

EAC

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

PLANO CURRICULAR

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

CONDIÇÕES DE INGRESSO

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional 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 pro�ssional quali�cado e
habilitado a desempenhar tarefas 
relacionadas com a instalação, manutenção,
reparação e adaptação de sistemas elétricos
eletrónicos, pneumáticos e hidráulicos de
automação industrial.

Disiciplinas  
 
   
SOCIOCULTURAL
Português      320
Inglês                 220
Área de Integração      220
TIC      100     
EF                            140
CIENTÍFICA    
Matemática              300
Física-Química   200
TÉCNICA    
Elet. e Elétron.              325
Tecn. Aplic.     250
Sist. Digitais       175
Autom. e Comando        350
FCT      700

      Carga horária do curso 

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

PLANO CURRICULAR

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 �orestais.

PERFIL DE SAÍDA

O Técnico de Recursos Florestais e Ambientais
é um pro�ssional quali�cado apto a exercer 
pro�ssões ligadas ao meio ambiente
intervindo na exploração e proteção da �oresta 
e na gestão sustentável das áreas �orestais e
naturais.

Disciplinas  
 
      
SOCIOCULTURAL
Português                320
Inglês                           220
Área de Integração      220
TIC       100      
EF                                     140
CIENTÍFICA    
Matemática                200
Biologia                 150
Química    150
TÉCNICA    
Ordenamento Florestal          254    
Sivicultura           330
Operações Florestais               235    
Ecologia e Recursos Florestais        281

FCT                          600

                  Carga horária do curso                     

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

CONDIÇÕES DE INGRESSO

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional 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. 

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

PLANO CURRICULAR

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 �orestais.

PERFIL DE SAÍDA

O Técnico de Recursos Florestais e Ambientais
é um pro�ssional quali�cado apto a exercer 
pro�ssões ligadas ao meio ambiente
intervindo na exploração e proteção da �oresta 
e na gestão sustentável das áreas �orestais e
naturais.

Disciplinas  
 
      
SOCIOCULTURAL
Português                320
Inglês                           220
Área de Integração      220
TIC       100      
EF                                     140
CIENTÍFICA    
Matemática                200
Biologia                 150
Química    150
TÉCNICA    
Ordenamento Florestal          254    
Sivicultura           330
Operações Florestais               235    
Ecologia e Recursos Florestais        281

FCT                          600

                  Carga horária do curso                     

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

CONDIÇÕES DE INGRESSO

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional 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. 

AGD
O Plano Curricular apresentado 
baseia-se na Portaria n.º 176/2011 de
28 de abril

PLANO CURRICULAR

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

CONDIÇÕES DE INGRESSO

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional 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

PERFIL DE SAÍDA

Disiciplinas  
 
   
SOCIOCULTURAL
Português    320
Inglês                 220
Área de Integração    220
TIC     100    
EF                         140
CIENTÍFICA    
Estudo do Movimento                 100
Psicologia    200
Matemática    200
TÉCNICA    
P.A.Física Desportiva         350
Org. e Gestão Desportiva  250
G. P. Projetos do Desporto            250
G. Instalações Desportivas                  250
FCT                700

      Carga horária do curso 

Este curso é dirigido a jovens que tenham 
terminado o 9º ano, com aptidões em 
adquirir competências relacionadas com a 
gestão desportiva. 

O Técnico de Apoio à Gestão Desportiva é 
o pro�ssional que colabora na gestão e 
manutenção de instalações e de
equipamentos desportivos e que participa 
na conceção, desenvolvimento e avaliação 
de programas, atividades e eventos
desportivos em diversos contextos 
organizacionais.

AGD
O Plano Curricular apresentado 
baseia-se na Portaria n.º 176/2011 de
28 de abril

PLANO CURRICULAR

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

CONDIÇÕES DE INGRESSO

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional 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

PERFIL DE SAÍDA

Disiciplinas  
 
   
SOCIOCULTURAL
Português    320
Inglês                 220
Área de Integração    220
TIC     100    
EF                         140
CIENTÍFICA    
Estudo do Movimento                 100
Psicologia    200
Matemática    200
TÉCNICA    
P.A.Física Desportiva         350
Org. e Gestão Desportiva  250
G. P. Projetos do Desporto            250
G. Instalações Desportivas                  250
FCT                700

      Carga horária do curso 

Este curso é dirigido a jovens que tenham 
terminado o 9º ano, com aptidões em 
adquirir competências relacionadas com a 
gestão desportiva. 

O Técnico de Apoio à Gestão Desportiva é 
o pro�ssional que colabora na gestão e 
manutenção de instalações e de
equipamentos desportivos e que participa 
na conceção, desenvolvimento e avaliação 
de programas, atividades e eventos
desportivos em diversos contextos 
organizacionais.

DESIGN CONDIÇÕES DE INGRESSO

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

PLANO CURRICULAR

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 
Quali�cação Pro�ssional 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 competencias na àrea do Design 
- Design de Equipamento.

PERFIL DE SAÍDA
O Técnico de Design - Design de 
Equipamento é um pro�ssional 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.

Disciplinas  
 
   
SOCIOCULTURAL
Português     320
Inglês                  220
Área de Integração    220
TIC     100     
EF                            140
CIENTÍFICA    
Hist. Cult. Artes     200
Geometria Desc.    200
Matemática    100
TÉCNICA    
Des. Comunicação        188
Des. Ass. Comput.          279
Materiais e Tecn.    261
Design de Equip.          372
FCT     600

      Carga horária do curso 

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

PLANO CURRICULAR

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 
Quali�cação Pro�ssional 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 competencias na àrea do Design 
- Design de Equipamento.

PERFIL DE SAÍDA
O Técnico de Design - Design de 
Equipamento é um pro�ssional 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.

Disciplinas  
 
   
SOCIOCULTURAL
Português     320
Inglês                  220
Área de Integração    220
TIC     100     
EF                            140
CIENTÍFICA    
Hist. Cult. Artes     200
Geometria Desc.    200
Matemática    100
TÉCNICA    
Des. Comunicação        188
Des. Ass. Comput.          279
Materiais e Tecn.    261
Design de Equip.          372
FCT     600

      Carga horária do curso 

DESIGN DESIGNGESTÃO E PROGRAMAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS

INFORMÁTICOS

O Plano Curricular apresentado 
baseia-se na Portaria n.º 916/2005 de 26
de setembro

PLANO CURRICULAR

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

CONDIÇÕES DE INGRESSO

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional 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 àrea 
Informática.

PERFIL DE SAÍDA
O Técnico de Gestão e Programação de 
Equipamentos Informáticos é um pro�ssional 
quali�cado apto a realizar, de forma 
autónoma ou integrado numa equipa, 
atividades de conceção, projeto, 
implementação, avaliação, suporte e 
manutenção de sistemas informáticos e de 
tecnologias de processamento e transmissão
de dados e informações.

Disiciplinas   
 
   
SOCIOCULTURAL
Português     320
Inglês                  220
Área de Integração   220
TIC     100  
EF                          140
CIENTÍFICA    
Matemática              300
Física-Química   200
TÉCNICA    
Sistemas Operativos           134
Arquitetura de computadores 142
Redes de Comunucação        236
Programação e Sistemas
de Informação         588
FCT     600

Carga horária do curso

GESTÃO E PROGRAMAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS

INFORMÁTICOS

O Plano Curricular apresentado 
baseia-se na Portaria n.º 916/2005 de 26
de setembro

PLANO CURRICULAR

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

CONDIÇÕES DE INGRESSO

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional 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 àrea 
Informática.

PERFIL DE SAÍDA
O Técnico de Gestão e Programação de 
Equipamentos Informáticos é um pro�ssional 
quali�cado apto a realizar, de forma 
autónoma ou integrado numa equipa, 
atividades de conceção, projeto, 
implementação, avaliação, suporte e 
manutenção de sistemas informáticos e de 
tecnologias de processamento e transmissão
de dados e informações.

Disiciplinas   
 
   
SOCIOCULTURAL
Português     320
Inglês                  220
Área de Integração   220
TIC     100  
EF                          140
CIENTÍFICA    
Matemática              300
Física-Química   200
TÉCNICA    
Sistemas Operativos           134
Arquitetura de computadores 142
Redes de Comunucação        236
Programação e Sistemas
de Informação         588
FCT     600

Carga horária do curso

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

PLANO CURRICULAR

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

CONDIÇÕES DE INGRESSO

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional 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 nas áreas do Turismo 
e Hotelaria.

PERFIL DE SAÍDA
O Técnico de Turismo é um pro�ssional 
apto e quali�cado 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.

Disiciplinas  
 
   
SOCIOCULTURAL
Português     320
Inglês                  220
Área de Integração   220
TIC     100  
EF                        140
CIENTÍFICA    
Geogra�a                   200
Hist. Cult. Artes    200
Matemática    100
TÉCNICA    
Comun. Espanhol          168
T.I.A.T      375
T. C.A.T.                 223
O.T.E.T              334
FCT     600

      Carga horária do curso      

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

PLANO CURRICULAR

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

CONDIÇÕES DE INGRESSO

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional 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 nas áreas do Turismo 
e Hotelaria.

PERFIL DE SAÍDA
O Técnico de Turismo é um pro�ssional 
apto e quali�cado 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.

Disiciplinas  
 
   
SOCIOCULTURAL
Português     320
Inglês                  220
Área de Integração   220
TIC     100  
EF                        140
CIENTÍFICA    
Geogra�a                   200
Hist. Cult. Artes    200
Matemática    100
TÉCNICA    
Comun. Espanhol          168
T.I.A.T      375
T. C.A.T.                 223
O.T.E.T              334
FCT     600

      Carga horária do curso      
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ARTES DO 
ESPETÁCULO  
INTERPRETAÇÃO

OBJETIVOS

Este curso pro�ssional tem como principal 

objetivo, preparar jovens pro�ssionais com 

competências técnicas essenciais ao 

exercício da pro�ssão de ator/intérprete 

nas várias áreas da representação, de que 

se realçam o teatro, o cinema, a televisão, 

dança/teatro, novo circo, publicidade e 

dobragem e desempenhar funções de 

Técnico de Expressão Dramática nos 

complementos de Expressões do 1º ciclo 

do Ensino Básico.

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Ator de teatro, cinema e televisão;

Dobragens, publicidade, animação e
performences;

Teatro de rua, espetáculos musicais e 
artes performativas;

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

http://ww
w.eptoliv

a.pt/

ARTES DO 
ESPETÁCULO  
INTERPRETAÇÃO

OBJETIVOS

Este curso pro�ssional tem como principal 

objetivo, preparar jovens pro�ssionais com 

competências técnicas essenciais ao 

exercício da pro�ssão de ator/intérprete 

nas várias áreas da representação, de que 

se realçam o teatro, o cinema, a televisão, 

dança/teatro, novo circo, publicidade e 

dobragem e desempenhar funções de 

Técnico de Expressão Dramática nos 

complementos de Expressões do 1º ciclo 

do Ensino Básico.

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Ator de teatro, cinema e televisão;

Dobragens, publicidade, animação e
performences;

Teatro de rua, espetáculos musicais e 
artes performativas;

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

http://ww
w.eptoliv

a.pt/

AUXILIAR DE 
SAÚDE

Hospitais Públicos e Privados;

Centros de Saúde;

Consultórios Médicos, Clínicas e
outros Estabelecimentos de Saúde;

Centros e Lares da Terceira Idade;

IPSS/ Centros de Acolhimento e 
Residência de Crianças;

Domicílio e Institutos de Estética.

Este curso pro�ssional tem como 

principal objetivo, preparar jovens 

pro�ssionais com competências 

técnicas para poderem auxiliar na 

prestação de cuidados aos utentes, de

acordo com orientações do enfermeiro,

assegurar a limpeza, higiénização e 

transporte de roupas, espaços, materiais

e equipamentos e, assegurar atividades

de apoio ao funcionamento das 

diferentes unidades e serviços de 

saúde.

http://ww
w.eptoliv

a.pt/

OBJETIVOS SAÍDAS PROFISSIONAIS

AUXILIAR DE 
SAÚDE

Hospitais Públicos e Privados;

Centros de Saúde;

Consultórios Médicos, Clínicas e
outros Estabelecimentos de Saúde;

Centros e Lares da Terceira Idade;

IPSS/ Centros de Acolhimento e 
Residência de Crianças;

Domicílio e Institutos de Estética.

Este curso pro�ssional tem como 

principal objetivo, preparar jovens 

pro�ssionais com competências 

técnicas para poderem auxiliar na 

prestação de cuidados aos utentes, de

acordo com orientações do enfermeiro,

assegurar a limpeza, higiénização e 

transporte de roupas, espaços, materiais

e equipamentos e, assegurar atividades

de apoio ao funcionamento das 

diferentes unidades e serviços de 

saúde.

http://ww
w.eptoliv

a.pt/

OBJETIVOS SAÍDAS PROFISSIONAIS

OBJETIVOS

http://ww
w.eptoliv

a.pt/

SAÍDAS PROFISSIONAIS

INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM
CONTROLO INDUSTRIAL;

EMPRESAS INDUSTRIAIS COM
PROCESSOS AUTOMATIZADOS DE
FABRICO;

EMPRESAS DE REPARAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS 
DIVERSOS;

EMPRESAS LIGADAS A SETORES DE:

O Curso Pro�ssional de Técnico de 

Instalações Elétricas tem como 

principal objetivo preparar jovens 

pro�ssionais com competências 

técnicas para o desempenho de 

tarefas de caráter técnico relacionadas 

com a execução de instalações 

elétricas de utilização, de baixa e 

média tensão, de comando, 

sinalização e proteção e diagnóstico 

de avarias ou de�ciências e colaborar 

na sua reparação.

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

OBJETIVOS

http://ww
w.eptoliv

a.pt/

SAÍDAS PROFISSIONAIS

INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM
CONTROLO INDUSTRIAL;

EMPRESAS INDUSTRIAIS COM
PROCESSOS AUTOMATIZADOS DE
FABRICO;

EMPRESAS DE REPARAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS 
DIVERSOS;

EMPRESAS LIGADAS A SETORES DE:

O Curso Pro�ssional de Técnico de 

Instalações Elétricas tem como 

principal objetivo preparar jovens 

pro�ssionais com competências 

técnicas para o desempenho de 

tarefas de caráter técnico relacionadas 

com a execução de instalações 

elétricas de utilização, de baixa e 

média tensão, de comando, 

sinalização e proteção e diagnóstico 

de avarias ou de�ciências e colaborar 

na sua reparação.

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

MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL

MECATRÓNICA 
AUTOMÓVEL

Empresas de reparação automóvel;

Concessionários de automóveis;

Empresas de fabrico de automóveis;

Comércio de componente automóvel 
(eletrónica).

Este curso pro�ssional tem como 
principal objetivo, preparar jovens 
pro�ssionais 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 especi�cações técnicas
de�nidas pelos fabricantes e com as 
regras de segurança e de proteção 
ambiental aplicáveis.

OBJETIVOS

http://ww
w.eptoliv

a.pt/

SAÍDAS PROFISSIONAIS

MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL

MECATRÓNICA 
AUTOMÓVEL

Empresas de reparação automóvel;

Concessionários de automóveis;

Empresas de fabrico de automóveis;

Comércio de componente automóvel 
(eletrónica).

Este curso pro�ssional tem como 
principal objetivo, preparar jovens 
pro�ssionais 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 especi�cações técnicas
de�nidas pelos fabricantes e com as 
regras de segurança e de proteção 
ambiental aplicáveis.

OBJETIVOS

http://ww
w.eptoliv

a.pt/

SAÍDAS PROFISSIONAIS

ARTES DO ESPETÁCULO 
INTERPRETAÇÃO

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

PLANO CURRICULAR                                     

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

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional de nível 4.

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

PERFIL DE ENTRADA

PERFIL DE SAÍDA

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

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

Disciplinas  
 
   
SOCIOCULTURAL
Português      320
Inglês                   220
Área de Integração      220
TIC     100     
EF                        140
CIENTÍFICA    
Hist. Cult. Artes   200
Psicologia     200
Dramaturgia    100
TÉCNICA    
Interpretação                494
Movimento    280
Voz     326
FCT     600

      Carga horária do curso                             

ARTES DO ESPETÁCULO 
INTERPRETAÇÃO

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

PLANO CURRICULAR                                     

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

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional de nível 4.

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

PERFIL DE ENTRADA

PERFIL DE SAÍDA

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

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

Disciplinas  
 
   
SOCIOCULTURAL
Português      320
Inglês                   220
Área de Integração      220
TIC     100     
EF                        140
CIENTÍFICA    
Hist. Cult. Artes   200
Psicologia     200
Dramaturgia    100
TÉCNICA    
Interpretação                494
Movimento    280
Voz     326
FCT     600

      Carga horária do curso                             

AUXILIAR DE 
SAÚDE

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

PLANO CURRICULAR

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

CONDIÇÕES DE INGRESSO

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional 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 pro�ssional
que, sob a orientação de pro�ssionais 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.

Disciplinas  
 
   
SOCIOCULTURAL
Português      320
Inglês                 220
Área de Integração    220
TIC      100     
EF                            140
CIENTÍFICA    
Matemática                  200
Físico-Química   150
Biologia                         150
TÉCNICA    
Saúde                            350
G. Orga. Serviços
e Cuidados de Saúde      175
Comunicação e
Relações Interp.     125
Higiéne Segurança
Cuidados Gerais            450
FCT     675

      Carga horária do curso 

AUXILIAR DE 
SAÚDE

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

PLANO CURRICULAR

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

CONDIÇÕES DE INGRESSO

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional 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 pro�ssional
que, sob a orientação de pro�ssionais 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.

Disciplinas  
 
   
SOCIOCULTURAL
Português      320
Inglês                 220
Área de Integração    220
TIC      100     
EF                            140
CIENTÍFICA    
Matemática                  200
Físico-Química   150
Biologia                         150
TÉCNICA    
Saúde                            350
G. Orga. Serviços
e Cuidados de Saúde      175
Comunicação e
Relações Interp.     125
Higiéne Segurança
Cuidados Gerais            450
FCT     675

      Carga horária do curso 

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

PLANO CURRICULAR
CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional 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 9º ano, com aptidões em adquirir
competências relacionadas com instalações
elétricas de utilização, de baixa e média tensão.

PERFIL DE SAÍDA
O Técnico de IE é um pro�ssional apto e 
quali�cado 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 de�ciências e 
colaborando na sua reparação, no respeito pelas
normas de higiéne e segurança e pelos 
regulamentos especí�cos.

Disciplinas  
 
      

SOCIOCULTURAL

Português                320
Inglês                           220
Área de Integração      220
TIC       100      
EF     140
                       
CIENTÍFICA
    
Matemática                300
Físico-Química                                 200
                 
TÉCNICA    

Eletricidade e Eletrónica         394    
Tecnologias Aplicadas                      216
Desenho Esquemático             133    
Práticas O�cinais                            714
Desenho Técnico                             170
FCT                          600

                  Carga horária do curso                     

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

CONDIÇÕES DE INGRESSO IE
O Plano Curricular apresentado 
baseia-se na Portaria n.º 890/2005, de
26 de setembro.

PLANO CURRICULAR
CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional 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 9º ano, com aptidões em adquirir
competências relacionadas com instalações
elétricas de utilização, de baixa e média tensão.

PERFIL DE SAÍDA
O Técnico de IE é um pro�ssional apto e 
quali�cado 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 de�ciências e 
colaborando na sua reparação, no respeito pelas
normas de higiéne e segurança e pelos 
regulamentos especí�cos.

Disciplinas  
 
      

SOCIOCULTURAL

Português                320
Inglês                           220
Área de Integração      220
TIC       100      
EF     140
                       
CIENTÍFICA
    
Matemática                300
Físico-Química                                 200
                 
TÉCNICA    

Eletricidade e Eletrónica         394    
Tecnologias Aplicadas                      216
Desenho Esquemático             133    
Práticas O�cinais                            714
Desenho Técnico                             170
FCT                          600

                  Carga horária do curso                     

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

CONDIÇÕES DE INGRESSO

MIMA
O Plano Curricular apresentado 
baseia-se na Portaria n.º 1312/2006 de 
23 de setembro

PLANO CURRICULAR

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

CONDIÇÕES DE INGRESSO

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional 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 da Manutenção 
Industrial - Mecatrónica Automóvel.

PERFIL DE SAÍDA: O Técnico de MIMA 
é um pro�ssional quali�cado, apto a 
orientar e a desenvolver atividades na área 
da manutenção, relacionadas com análise e 
diagnósticos, controlo e monitorização das 
condições de funcionamento dos 
equipamentos eletromecânicos e eletrónicos. 
Planeia, prepara e executa intervenções de 
instalação e adaptação de sistemas 
eletromecânicos, eletropneumáticos e 
eletrónicos de automação industrial.

Disiciplinas  
 
   
SOCIOCULTURAL
Português     220
Inglês               220
Área de Integração     220
TIC     100     
EF                         140
CIENTÍFICA    
Matemática                300
Física-Química   200
TÉCNICA    
Tecn. Processos          382
Org. Indust.              112
Des. Técnico    158
Prát. O�c.                 448
FCT     600

Carga horária do curso

MIMA
O Plano Curricular apresentado 
baseia-se na Portaria n.º 1312/2006 de 
23 de setembro

PLANO CURRICULAR

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

CONDIÇÕES DE INGRESSO

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola confere o Diploma de 
Quali�cação Pro�ssional 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 da Manutenção 
Industrial - Mecatrónica Automóvel.

PERFIL DE SAÍDA: O Técnico de MIMA 
é um pro�ssional quali�cado, apto a 
orientar e a desenvolver atividades na área 
da manutenção, relacionadas com análise e 
diagnósticos, controlo e monitorização das 
condições de funcionamento dos 
equipamentos eletromecânicos e eletrónicos. 
Planeia, prepara e executa intervenções de 
instalação e adaptação de sistemas 
eletromecânicos, eletropneumáticos e 
eletrónicos de automação industrial.

Disiciplinas  
 
   
SOCIOCULTURAL
Português     220
Inglês               220
Área de Integração     220
TIC     100     
EF                         140
CIENTÍFICA    
Matemática                300
Física-Química   200
TÉCNICA    
Tecn. Processos          382
Org. Indust.              112
Des. Técnico    158
Prát. O�c.                 448
FCT     600

Carga horária do curso
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  Marcha dos Sonhos
 
 

No dia 10 de outubro, os alunos do 1º e 2º ano participaram na 
“Marcha dos Sonhos”, uma performance dirigida pelo encenador Jorge 
Fraga para o Festival de Outono, promovido pela ZunZum Associação 
Cultural de Viseu, no Parque Aquilino Ribeiro em Viseu, possibilitando a 
interação com profissionais e o desenvolvimento da formação artística 
dos alunos. 

Reescrever para escrever
 

A 26 de outubro, os alunos tiveram oportunidade de participar na ofi-
cina de escrita de dramaturgia “Reescrever para escrever”, dirigida pelo 
dramaturgo Fernando Giestas, no Centro Cultural de Tábua, tendo por 
objetivos, desafiar a escrita e reescrita de textos curtos para teatro, in-
ventar formas diferentes de colocar textos em cena e exercitar a leitura 
expressiva.

 21º Festival Internacional de 
Teatro

  
 

Inserido no 21º Festival Internacional de Teatro, os alunos do Cursos 
de Artes do Espetáculo/Interpretação assistiram, durante o primeiro 
trimestre do ano, à visualização de um conjunto de espetáculos promo-

Um ano pleno de ação com o Curso de Artes do Espetáculo/Interpretação
O Curso Profissional de Artes do Espetáculo/Interpretação, em funcionamento no 

pólo de Tábua desde setembro de 2014 e o único nesta região, veio complementar 
novas e diferentes perspetivas na dinâmica de concretização do plano de atividades 
e do projeto educativo da escola, bem como a valorização da formação artística na 
afirmação da cultura, como ferramenta de desenvolvimento territorial e populacio-
nal nos concelhos de abrangência da EPTOLIVA.  

A aposta neste curso, apoiado na necessidade de diversificação da oferta formativa 
da EPTOLIVA, veio atestar a conveniência em contemplar áreas de formação inéditas 
e potenciadoras de empregabilidade, garantindo ao público jovem o acesso a opor-

tunidades idênticas às dos jovens residentes nas áreas dos grandes centros urbanos. 
Assim, durante o ano letivo de 2015/2016, os alunos deste curso tiveram a opor-

tunidade de realizar oficinas de formação teatral orientadas por conceituadas com-
panhias de teatro e profissionais na área, destacando-se, o “Trigo Limpo – ACERT” de 
Tondela, a “ZunZum - Associação Cultural de Viseu”, oficinas de técnicas circenses 
no âmbito do projeto “Circus Lab”, promovido pelo Teatro Viriato de Viseu, oficina de 
contos promovida pela Biblioteca Municipal de Tábua, e a visualização de espetácu-
los promovidos por outras Companhias Profissionais de Teatro.

vidos pelo ACERT: a 29 de outubro decorreu “Em Memória”, seguida de 
conversa/debate sobre o processo de montagem e o trabalho de ator, 
com Pompeu José e os encenadores António Rebelo e Pedro Sousa; a 
4 de dezembro realizou-se a “A Caminhada dos Elefantes” com ence-
nação de Miguel Fragata e Inês Barahona; e a 07 de dezembro, o espe-
táculo “A Tempestade”, interpretado pela Companhia Galega Voadora.

Memórias sob Teto
 
 

No dia 8 de novembro, os alunos protagonizaram o exercício público 
de performance “Memórias sob teto”, que nasceu da vontade de romper 
os estereótipos de Halloween, num desafio à criação de personagens 
sombrias, baseadas em histórias reais, densas, pesadas, carregadas de 
emoções e perturbações. A visita do público, que excedeu largamente 
as espectativas do espaço “galeria de arte” adaptado ao interior de uma 
casa antiga e desabitada, situada no interior da vila de Tábua, intentou a 
uma viagem ao interior das memórias pessoais e individuais do espec-
tador, levando-o à sua livre interpretação e reflexão. 

A animação sai às ruas de Tábua 
no natal

  

 

 

 

 

Durante a quadra natalícia e no âmbito da iniciativa “A animação sai 
às ruas do centro urbano da vila de Tábua”, promovida pela ADI – Agên-
cia para o Desenvolvimento Integrado de Tábua e Oliveira do Hospital, 
em parceria com o Município de Tábua, os alunos do 2º e 1º anos par-
ticiparam a 05 e a 12 de dezembro com as respetivas ações “O que se 
passa? – Palhaços à solta”, e “Mimos por aqui e por ali”, demonstrando, 
junto da população tabuense, um conjunto de exercícios e técnicas tea-
trais desenvolvidas nas disciplinas de Interpretação. 

  Queima do judas
 

 

Durante a pausa letiva da Páscoa, entre 20 e 26 de março, o 1º e 2º 
anos de Artes do Espetáculo/Interpretação, participaram nas Oficinas 
da “Queima do Judas” em Tondela, sob a direção da companhia de Tea-
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Um ano pleno de ação com o Curso de Artes do Espetáculo/Interpretação tro Trigo Limpo ACERT, que culminou numa grandiosa apresentação 

pública de teatro de rua, sábado de Páscoa à noite, dia 26 março.  

um casting no Ervedal
  
 

 

A convite da Sociedade Recreativa Ervedalense, os alunos do 2º ano 
deslocaram-se ao Ervedal da Beira, no dia 08 de maio e apresentaram o 
exercício teatral “O Casting”, uma das suas muitas interpretações que 
habitualmente têm vindo a encantar o público.

Workshop de luz
 
 

No âmbito da comemoração do dia do curso, os alunos do 1º e 2º 
anos realizaram o “Workshop de Luz” dirigido pelo desenhador de luz 
Cristóvão Cunha, que teve uma duração de 12 horas, distribuídas pelos 
dias 6 e 7 de abril e decorreu no espaço do Centro Cultural de Tábua, 
com todo o equipamento técnico existente.

Exercício Público de Movimento

No dia 21 de maio, o Centro Cultural de Tábua recebeu os alunos do 
1º e 2º anos, que respetivamente interpretaram “Aula Aberta” e “As 
voltas que o Mundo dá”, resultando num espetáculo coreografado por 
Romulus Neagu e Magda Viegas, docentes da disciplina de Movimento, 
que apresentou à comunidade tabuense o trabalho desenvolvido com 
os alunos ao longo do ano letivo nesta disciplina.

2º Encontro 
de culturas de Tábua

 

O dia 29 de maio foi visivelmente aplaudido e divertido com o 1º ano 
do curso de Artes do Espetáculo, que participou com a peça de teatro 
“Leilão da Pedra” no 2º Encontro de Culturas, promovido pelo Município 
de Tábua, e que teve como objetivo promover a interação entre a co-
munidade local e as comunidades estrangeiras residentes no concelho.

Tábua de leituras
 

A edição de 2016 do “Tábua de Leituras”, que decorreu de 1 a 3 de 
junho, também foi marcada com a presença dos cursos de Artes do 
Espetáculo, 1º e 2º anos, com grande adesão nas diversas atividades 
realizadas pelos pequenos e grandes visitantes da Biblioteca Pública 
Municipal “João Brandão”.

  Teatro no Pátio
  
 

 

Histórias de amores, enganos, loucos, logrados e apaixonados! E tudo 
acontece num pátio, em Coimbra, no Beco das Cruzes! Foi um espetá-
culo de leituras encenadas de teatro de cordel participado pelos alunos 
do 2º ano, sob a orientação da companhia de teatro “O Teatrão”, que 
decorreu a 11 de junho, no âmbito da Feira Cultural de Coimbra.

E ainda … A Formação 
em contexto de Trabalho!

  A par de outras atividades curriculares e extracurriculares, estes 
cursos desenvolveram ainda a formação em contexto de trabalho que 
culminou na produção de dois espetáculos de teatro, com estreias mar-
cadas para os dias 24 e 25 de junho de 2016.

 

 

A convite do Conservatório de Música e Artes do Dão (CMAD) e sob a 
direção artística da Elenco Produções, foi possível, com o incondicional 
apoio do Município de Tábua, potenciar ao 1º ano do Curso de Artes 
do Espetáculo/ Interpretação, uma oportunidade inédita de realizar um 
espetáculo exclusivo de teatro musical, que se efetivou em ensaios nas 
vertentes musicais, dança, dramaturgia, voz e movimento, que sema-
nalmente decorreram entre outubro de 2015 a julho de 2016.

Sem descorar a ciência da luz, do som, do trabalho cenográfico e ade-
reços aos figurinos e guarda-roupa, o Teatro Musical “A Ilha do Tesouro”, 
encantou o público nas salas da Casa da Cultura de Santa Comba Dão 
(24, 25 e 26 de junho), Tábua (1, 2 e 3 julho) e Carregal do Sal (8 e 9 de 
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 formação em contexto de trabalho do 2º ano do Curso de Artes 
do Espetáculo decorreu sob a orientação de Isabel Craveira da Compa-
nhia profissional de teatro e residente da Oficina Municipal do Teatro 
de Coimbra, que desde outubro de 2015 se tem efetivado em ensaios, 
workshops e atividades quinzenais, que culminou com a produção de 
um espetáculo apresentado no dia 25 de junho.

Com o apoio do Município de Tábua e os técnicos do Centro Cultural de 
Tábua, a formação em contexto de trabalho tem vindo a ser desenvolvida 
através de uma produção teatral com evidências históricas e culturais à 
comunidade tabuense, promovendo nos alunos a capacidade de realizar 
uma produção artística com efetivas raízes na cultura, costumes e tradi-
ções do seu concelho de origem. “Loucos e Logrados” foi um êxito e deli-
ciou os espetadores que encheram a Casa da Cultura de Tábua.





Oliveira do Hospital | Tábua

30 julho a 7 de agosto

2016

OLIVEIRA DO HOSPITAL

. .
espetáculos gastronomia

exposições

agencia.desenvolvvimento@gmail.com

www.facebook.com/AdiTabuaOliveiraDoHospital



 

170 mt.

ASSOCIAÇAO FLORESTAL DA BEIRA SERRA

Consulte os nossos serviços.





 
 
 

 
 
 

                  Santa Casa  
                       da Misericórdia 

        de Góis 
                                   

                                      518 Anos                                              
                                                (1498-2016) 

 
Sede: Largo do Pombal, 3330-308 Góis 

Telefones: 235778065/235770000 
E-mail: stcasa.gois.admn@gmail.com 

 
Góis: 
      Centro de Vendas de Produtos Endógenos 

Vila Nova do Ceira: 
      ERPI-Estrutura Residencial para pessoas Idosas 
      Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário 

      Centro de Actividades de Tempos Livres 

      Centro de Reabilitação e Bem Estar "Dr. José Cabeças” 

Cabreira: 
      Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário 

 
AJUDE ESTA INSTITUIÇÃO SECULAR, A QUAL 
PROMOVE O APOIO SOCIAL E O EMPREGO,  

NO CONCELHO DE GÓIS 

Telef: (+351) 238 605 754 / 755
E-mail: granitos@sotragran.com
Zona Industrial - lote 24 D, 3404-909 Oliveira do Hospital - Portugal 

Santa casa da Misericórdia de Arganil
Rua comendador cruz Pereira
3300-034 Arganil – Portugal
Telefone: (+351) 235 200 490
Fax: (+351) 235 200 499
E-mail: geral@scmarganil.pt



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

Avenida Zona Industrial Lote 26, 
3400-600 Oliveira do Hospital
Telf: 238600750/1
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A participação da EPTOLIVA nesta CorridaSolidária vai ao en-
contro da formação cívica, proposta pela nossa escola. É impor-
tante despertar a consciência dos nossos alunos para as ques-
tões relacionadas com a Educação para uma Cidadania Global, 
bem como para a Educação para a Saúde.

Envolveram-se nesta iniciativa cerca de 650 participantes e 3 
entidades, o Município de Oliveira do Hospital, o Agrupamento 
de Escolas de Oliveira do Hospital e a Cáritas Diocesana de Coim-
bra. Estiveram também presentes alguns órgãos da comunica-
ção social do município de Oliveira do Hospital. 

A EPTOLIVA fez um balanço bastante positivo desta iniciativa, 
a comunidade educativa participou de forma bastante entusias-
ta e consciente, tendo sido o aspeto mais relevante para a par-
ticipação dos jovens, contribuindo com um pequeno donativo 
para os projetos da Associação Médicos do Mundo.

Este projeto faz com que tenhamos uma visão mais conscien-
te dos problemas sociais e de saúde existentes no mundo e da 
importância que tem o voluntariado nestas missões, pelo que a 
EPTOLIVA participará em futuras iniciativas deste género.

V corridaSolidária
– Associação Médicos do Mundo

EPTOLIVA – Uma escola de cidadania

No dia 7 de janeiro de 2016, tomaram posse os órgãos sociais da 
Associação de Estudantes da EPTOLIVA, numa cerimónia que decor-
reu nas instalações da sede da EPTOLIVA, em Oliveira do Hospital. Os 
órgãos agora eleitos são presididos pelos alunos Inês Alves, aluna 
do 3º ano do curso de Turismo, na Mesa da Assembleia Geral, João 
Pereira, aluno do 2º ano do curso de Turismo, no Conselho Fiscal e 
Jorge Brito, aluno do 3º ano do curso de Turismo, como Presidente 
da Direção, que integravam a Lista A. 

As eleições para os órgãos da Associação de Estudantes da EPTO-
LIVA realizaram-se no dia 14 de dezembro de 2015, tendo-se apre-
sentado a sufrágio duas listas. 

Na cerimónia, que contou com a presença da vereadora da Educa-
ção da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, a Professora Graça 
Silva, do vereador do Desporto e Juventude da Câmara Municipal de 
Oliveira do Hospital, o Professor Nuno Ribeiro, do Presidente da ADEP-
TOLIVA, o Professor Daniel Dinis Costa e ainda do Diretor Executivo da 
EPTOLIVA, o Professor Joel Vasconcelos, foram elencadas as priorida-
des da intervenção da Direção da Associação de Estudantes da EPTO-
LIVA, destacando-se o papel que a mesma tem na ligação de todos os 
alunos com a Direção da escola, na defesa dos direitos e anseios de 

À semelhança dos anos transatos, a EPTOLIVA foi uma das esco-
las que participaram no programa Parlamento dos Jovens. O Parla-
mento dos Jovens é uma iniciativa institucional da Assembleia da 
República, desenvolvida ao longo do ano letivo com as Escolas de 
todo o país. No âmbito deste programa, foram organizados alguns 
debates na nossa escola, nomeadamente no dia 18 de janeiro 
com a presença do Deputado da República José Manuel Pureza. 

O tema proposto este ano para os alunos do ensino secundário 
foi “Portugal: Assimetrias Litoral/Interior. Que desafios?”, sendo 
este um tema bastante interessante, uma vez que o interior de 
Portugal apresenta assimetrias a vários níveis, relativamente ao 
Litoral, nomeadamente no desenvolvimento de serviços e de 
alguns setores da economia.  A discussão possibilitou o conhe-
cimento destas assimetrias pelos alunos, tendo sido analisadas, 
discutidas e divulgadas medidas para, de alguma forma, ajudar a 
colmatar as necessidades mais prementes das zonas menos de-
senvolvidas do País. 

O debate com o Deputado José Manuel Pureza foi bastante in-
teressante, tendo este respondido a todas as dúvidas dos partici-

pantes. De salientar que o desempenho dos alunos presentes no 
debate foi notável e o seu esforço inegável, contribuindo para o 
êxito desta iniciativa.

A Sessão Escolar foi efetuada posteriormente, onde foi apro-
vado o nosso projeto de Recomendação, tendo sido eleitos, para 
representarem a nossa escola na Sessão Distrital, os alunos Bruno 
Paulino, Jéssica Marques e Ana Carolina Costa.

A Sessão Distrital foi realizada no dia 23 de fevereiro, no Audi-
tório do IPDJ em Coimbra. Embora o nosso Projeto de Recomen-
dação tenha sido o 4º mais votado das 21 escolas presentes, a 
nossa participação, infelizmente, terminou na Sessão Distrital. 
A participação da nossa escola neste tipo de programas é muito 
importante, promovendo nos nossos alunos um maior sentido de 
cidadania e estimulando o gosto pela participação cívica e polí-
tica. 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 vonta-
de da maioria.

Eptoliva tem nova Associação de Estudantes

Programa Parlamento dos jovens
PORTUGAL: ASSIMETRIAS LITORAL/INTERIOR. QUE SOLUÇÕES?

todos os estudantes, bem como o plano de atividades que incorporará 
diversas iniciativas desportivas e culturais a desenvolver na EPTOLIVA. 

O Presidente da ADEPTOLIVA, Daniel Dinis Costa, destacou a respon-
sabilidade que os empossados órgãos terão na divulgação da escola 
junto da comunidade envolvente de Tábua e Oliveira do Hospital, no-
meadamente na comemoração dos 25 anos da Eptoliva, assim como 

o papel importante que terão na construção do projeto educativo da 
Escola, que se quer participado por todos os alunos. Por sua vez, o ve-
reador do Desporto e Juventude, Nuno Ribeiro, elogiou a constante 
participação dos alunos da EPTOLIVA nas atividades desenvolvidas 
pelos seus pelouros e deixou o repto para que os elementos agora 
empossados da Associação de Estudantes continuem esse trabalho 
e sejam uma voz de todos os seus colegas no Conselho Municipal 
da Juventude. 

A Vereadora da Educação, Graça Silva, disse contar com um papel 
ativo da Associação de Estudantes no Conselho Municipal de Educa-
ção, sendo um parceiro na constante melhoria da oferta educativa do 
concelho, disponibilizando toda a colaboração do Município de Olivei-
ra do Hospital para os novos membros da Associação de Estudantes. 

Jorge Brito, o novo Presidente da Direção da Associação de Estu-
dantes da EPTOLIVA deixou a garantia de que tanto os alunos, como 
a escola e o Município podem contar com a opinião e ação da Asso-
ciação durante o mandato, tendo destacado a primeira medida da 
Associação, que foi a colocação de uma caixa de sugestões na esco-
la, para que todos os alunos possam contribuir com a sua opinião na 
construção de uma escola sempre melhor.
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José Carlos Alexandrino

Presidente da Câmara 
Municipal de Oliveira 
do Hospital

Numa altura em que estamos prestes a assinalar os 25 anos da 
fundação da Eptoliva, é de facto um motivo de grande orgulho as-
sistirmos à comemoração desta data histórica numa escola pro-
fissional de referência, que durante um quarto de século muito 
tem contribuído para a dignificação do ensino profissional. 

Como Presidente de um executivo autárquico que sempre 
elegeu o setor da Educação como uma das principais prioridades 
de investimento municipal – porque é através dessa aposta que 
se constrói o futuro dos nossos jovens –, não posso deixar de me 
congratular por termos hoje uma escola sem turbulência e com 
um projeto educativo muito bem definido e consolidado.

Quando falamos da Eptoliva, que tem a sua sede em Oliveira 
do Hospital e um polo em Tábua, é importante sublinhar que 
estamos a falar de uma escola com 230 alunos, distribuídos por 
onze turmas e nove cursos profissionais de nível IV, o que repre-
senta uma excelente oferta formativa.

O prestígio que a Eptoliva tem vindo a alcançar, está também 
bem patente no empreendedorismo e na dinâmica que movem 
esta Escola, os seus alunos, assim como a sua direção e o seu cor-
po docente e não docente.

Exemplo disso são os prémios que os alunos da Eptoliva vêm 
conquistando em prestigiados concursos de ideias de negócio, 
como ainda aconteceu recentemente, por exemplo, no III Con-
curso Intermunicipal de Ideias de Negócio promovido pela 
CIM - Região de Coimbra, em que o projeto “Genes da Serra”, 
do polo de Tábua, se consagrou vencedor.

Para além de nos devermos orgulhar por todo o trabalho que 
vem sendo desenvolvido, estou também certo que a Eptoliva 
continuará a ser uma escola preparada para a formação de uma 
geração de jovens qualificados e empreendedores e com um 

conjunto de competências indispensáveis à sua entrada no mer-
cado de trabalho.

Antes de finalizar, permitam-me também, através deste artigo, 
que preste a minha homenagem a quem ousou criar, em 1991, 
esta Escola Profissional. Refiro-me concretamente ao principal 
impulsionador do projeto, o Professor Doutor César Oliveira, que 
presidiu a esta Câmara Municipal entre 1989 e 1993, assim como 
ao Engº Ivo Portela, antigo Presidente da Câmara Municipal de 
Tábua e à primeira diretora da Eptoliva, a Professora Maria Antónia 
Matos, que teve um papel decisivo para que hoje estejamos a co-
memorar os 25 anos da Eptoliva. 

Por fim, uma palavra de agradecimento a todos quantos con-
tribuíram, ao longo destes 25 anos para o engrandecimento da 
Eptoliva, assim como para a sua direção, corpo docente e não do-
cente, alunos e comunidade educativa, 

Como diz o novo “slogan” da Escola, os nossos votos são no 
sentido de que continuem a “Formar Futuros” durante muitos 
e bons anos. 

Mário Loureiro

Presidente da Câmara 
Municipal de Tábua

EPTOLIVA –  Ao serviço de uma região

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.

Aluguer de Salas

MAIS InFoRMAÇÕES:
EPTolIVA
Escola Profissional de Oliveira do Hospital, 
Tábua e Arganil
Av. 5 de outubro, Ap. 172
3400 - 056 oliveira do hospital
Telefone: 238 605 210 
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

A EPTOLIVA, enquanto Escola Profissional assume verdadeira-
mente os modelos que permitem o fortalecimento do sistema 
de competências baseados no incentivo ao empreendedorismo 
e à inovação e que ampliam o leque de oportunidades dos nos-
sos jovens para enfrentarem a vida ativa e o mercado de trabalho.

São estes modelos que permitem que projetos como o “Genes 
da Serra”, do aluno Bruno Paulino da EPTOLIVA – Tábua, tenha ob-
tido o primeiro lugar do 3.º Concurso Intermunicipal de Ideias de 

Negócio, onde estiveram a concurso 17 projetos da nossa Região 
de Coimbra.

O sucesso alcançado por esta instituição, através dos projetos 
de empreendedorismo e do seu modelo de desenvolvimento de 
capacidades e objetivos, contemplam um projeto de vida para os 
alunos baseado em competências essenciais para o nosso terri-
tório e região. 

Contudo, a aposta em novos projetos e propostas educativas 
desafiantes do futuro, serão o garante do sucesso da escola e das 
saídas profissionais dos nossos alunos, sendo, que tal objetivo, só 
será possível, com o constante empenhamento dos Pais e Encar-
regados de Educação, da Direção, do Conselho Pedagógico, do 
Pessoal Docente e não Docente e com o apoio e reconhecimen-
to de todas as entidades e empresas da região.
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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) 

cartão EPTolIVA, um “Mundo” de descontos

Vantagens de estudar na EPTolIVA

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 escola-
res.

Em impressões de T-shirt, polos, etc, têm 5% de desconto, o descon-
to 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 cênti-
mos). 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

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

cMPoh
clínica Médica e Paramédica de oliveira do hospital
15% Desconto 

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.

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

Vantagens:
. descontos comerciais

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. 

Sabias que ao estudares na EPTOLIVA tens 
direito a subsídio de alimentação, transporte, 
alojamento e material escolar segundo a le-
gislação em vigor? 

Sabias que os cursos da EPTOLIVA te permi-
tem aprender uma profissão e entrar no mer-
cado 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 con-
tactos privilegiados com os agentes económi-
cos da região, promovendo e apoiando a in-
tegração 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 EPTOEU-
ROPA – Erasmus+? 

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 Esco-
lar e Profissional, com apoio permanente de 
uma psicóloga. Este Gabinete assegura, na 
prossecução das suas atribuições, o acompa-
nhamento 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 cate-
goria de Juniores/Seniores?

Sabias que na EPTOLIVA tens um Corpo Do-
cente jovem e dinâmico permitindo um acom-
panhamento diferenciado para cada aluno? 

Sabias que na EPTOLIVA tens acesso ao Car-
tão EPTOLIVA que te dá centenas de descontos? 

Sabias que a EPTOLIVA é a escola que mais 
prémios tem ganho em projetos de empreen-
dedorismo?

EPTOLIVA – Um Mundo de vantagens
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Vantagens de estudar na EPTolIVA
10% Em material de artes (tintas, telas, etc)

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

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)

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, com-

putadores, 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
10% em todos os Artigos

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

Vina
5% Desconto em serviços prestados

Vitalfisio
15% Fisioterapia/Terapias manuais
10% Massagem

Zen cabeleireiros
10% Desconto em serviços prestados

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

lava já
Descontos variados

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
10% Em material escolar
10% Em Livros Diversos 
(excepto livros escolares ou técnicos) -salvo orçamento pré-definido
Fotocópias/impressões/encadernações (preço mais baixo tabelado)
10% Jogos, brindes (material diverso)

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

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
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