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Na última Assembleia Geral da ADEPTOLIVA, que contou com uma 
significativa participação dos seus promotores associados, foram pres-
tadas várias informações sobre o trabalho desenvolvido pela EPTOLIVA, 
com especial destaque para a apresentação do Relatório de Gestão e 
Contas de 2016, o qual foi aprovado por unanimidade.

De registar que pelo quinto ano consecutivo, a Associação para o 
Desenvolvimento do Ensino Profissional nos Concelhos de Oliveira do 
Hospital, Tábua e Arganil (ADEPTOLIVA), registou um resultado líquido 
positivo, mas, desta vez, o melhor de sempre, permitindo abater total-
mente o passivo da Associação que se prolongava há vários anos. Fruto 
de uma gestão rigorosa, equilibrada e transparente e de estratégias de 
diversificação de prestação de serviços e da implementação de medi-

das de contenção de custos, o resultado apurado em 2016 deveu-se 
ainda ao aumento do número de alunos, assim como à continuidade 
da gestão eficiente e rigorosa dos recursos existentes na ADEPTOLIVA 
e na redução dos gastos com financiamento externo.

O Presidente da ADEPTOLIVA apresentou à Assembleia Geral as li-
nhas de intervenção estratégicas para o ano de 2017, sendo de des-
tacar a aposta clara na melhoria da qualidade do projeto educativo, 
sustentado pelos indicadores de resultado, onde a taxa de abandono 
escolar de 0,05%, o nível de empregabilidade de 80% e a taxa de pros-
secução de estudos de 16% atingidos em 2016, sejam continuados e 
melhorados no ano letivo em curso. 

Após ter sido dado nota do trabalho meritório da EPTOLIVA, que tem 

recebido o reconhecimento externo de muitas entidades, em especial 
no que diz respeito à promoção do empreendedorismo, Daniel Dinis 
Costa, reiterou o seu agradecimento propondo um voto de reconhe-
cimento a todos os alunos e professores que têm contribuído para su-
cesso educativo, científico e tecnológico da EPTOLIVA. 

Numa Assembleia cujos assuntos foram fortemente evidenciados 
no sucesso financeiro e pedagógico da EPTOLIVA, bem como na re-
levância que esta Escola tem tido nos territórios da sua abrangência, 
o Presidente da Mesa, Dr. Miguel Ventura, propôs um voto de louvor à 
Direção, Colaboradores e Alunos pela excelência do trabalho desenvol-
vido, que foi aprovado por unanimidade.

ADEPTOLIVA reforça ligação ao mundo do trabalho com a adesão de novos Promotores

A ADEPTOLIVA deu as boas vindas a 25 novos associados promo-
tores, numa cerimónia preparada a esse efeito, que decorreu a 28 de 
outubro, na sede da EPTOLIVA em Oliveira do Hospital. 

José Carlos Alexandrino, Presidente do Município de Oliveira do 
Hospital, e José Manuel Moura, Vereador do Município de Tábua e 
membro da Direção da ADEPTOLIVA, fizeram questão de destacar o 
contributo que os diferentes parceiros têm dado na consecução dos 
objetivos da EPTOLIVA e a importância atual desta escola na formação 
dos jovens dos territórios da Beira Serra, sendo hoje um projeto de re-
ferência no Ensino Profissional.

Daniel Costa, Presidente da Direção da ADEPTOLIVA referiu ser seu 
propósito que a EPTOLIVA continue a ser cada vez mais uma escola 
aberta à comunidade e parceira no desenvolvimento da região. Por 
conseguinte, e reconhecido todo o contributo que os promotores 
têm dado para o sucesso do projeto educativo da Escola Profissional, 
pela sua experiência no mundo do trabalho e da gestão empresarial, 
social e artística, estes 25 novos associados serão parceiros ativos, tal 
como já sucede com os atuais promotores na definição estratégica do 
futuro da EPTOLIVA.

ADEPTOLIVA  aprova Relatório de Contas 2016 com saldo positivo e cumpre objetivo de abater o passivo da Associação

EPTOLIVA
O ensino do futuro

É com orgulho de ser professor 
que escrevo este artigo. Com o or-
gulho de quem sabe que os nossos 
alunos serão aqueles que trarão o 
futuro até nós. Com o orgulho de 
quem sabe que diariamente está 
nas nossas mãos o futuro da nossa 
localidade, do nosso concelho, da 
nossa região, do nosso país.

É com esse orgulho que hoje 
faço parte de uma escola que dia-
riamente se preocupa com o futuro 
dos seus alunos. A Eptoliva é uma 
escola aberta à comunidade, onde 
os alunos não são números, são 
pessoas. Onde o empreendedoris-
mo, a inovação, a ciência, a compo-
nente mais prática do ensino, são 
uma forma de ser, estar e fazer na 
Eptoliva. São um verdadeiro instru-
mento de trabalho para formarmos 
os nossos alunos. É uma forma di-
ferente de estar na Educação. Que 
nem sempre é compreendida. Que 
nem sempre é valorizada. Mas com 
resultados educativos. Não é todos 
os dias que o nosso trabalho é reco-
nhecido pelos vários cantos do país. 
Não é todos os dias que uma sim-
ples escola profissional do interior 

vence concursos a nível regional. 
Não é todos os dias que uma sim-
ples escola profissional do interior 
vence concursos a nível nacional. 
Não é todos os dias que uma escola 
profissional se vê representada em 
projetos europeus.

Porque este é um trabalho de 
todos, a Eptoliva representa o hoje 
o empenho e dedicação dos seus 
alunos, dos seus professores e de 
todos aqueles que diariamente 
contribuem para o seu sucesso, 
desde os quase 70 promotores, Ins-
tituições e empresas parceiras de 
toda a região, aos seus Municípios 
Associados de Oliveira do Hospital 
e Tábua.

Mas este também é o tempo de 
prestar contas e mostrar resultados 
do trabalho realizado pela direção 
neste mandato. Afirmamos com 
satisfação que cumprimos integral-
mente os objetivos propostos. Tive-
mos a sorte de fazer parte de um 
ano histórico para a Eptoliva. Foram 
dignamente e amplamente come-
morados os 25 anos com a comu-
nidade. Pedagogicamente temos 
uma escola profissional com mais 
alunos, com mais professores, com 
mais cursos e com melhor qualida-
de de ensino. Financeiramente te-
mos uma associação que, no final 
de 2016, apresentou um resultado 
líquido excelente, que permitiu aba-
ter o passivo da escola que se arras-
tava há anos. Em 2017 deixamos 
uma escola com a desejada sus-
tentabilidade financeira e pedagó-
gica que nos propusemos alcançar. 
Temos uma escola, cujo trabalho é 
reconhecido a nível local, regional, 
nacional e Europeu, por entidades 
externas. Temos uma Associação 

que aumentou em quase 40% o 
número de promotores que tinha, 
tendo hoje a honra de contar com 
cerca de 70 associados, empresas 
e instituições de toda a região. A 
Eptoliva é na atualidade uma mar-
ca de qualidade na Educação desta 
região. Esta direção tem seguido 
uma estratégia clara de readaptar 
o ensino aos novos desafios que 
hoje temos. Mas trabalho feito, não 
significa trabalho acabado. Se há 
algo que nesta Escola tem existido 
é o inconformismo. E perante os 
desafios constantes do ensino pro-
fissional, não nos podemos desviar 
o caminho nem parar. Temos que 
continuar a pensar o futuro diaria-
mente. 

E temos a perfeita noção de que 
o ensino profissional é atualmente 
uma clara aposta no futuro. Não 
é por acaso que o atual governo 
estabeleceu como meta a atingir, 
ter 50% dos alunos do ensino se-
cundário a frequentarem o ensino 
profissional. É uma aposta na edu-
cação e formação profissional, que 
acaba definitivamente com o pre-
conceito e com o rótulo de “ensino 
dos que não querem estudar”. É 
que para prosseguir estudos no en-
sino superior, é igual terminar um 
curso profissional, ou terminar um 
curso regular do secundário. Com 
a vantagem de que, quem quiser 
entrar no mercado de trabalho, 
tem já uma formação profissional 
adequada. 

Mas para termos um ensino pro-
fissional sério, com objetivos claros 
e com resultados práticos, temos 
que nos adaptar à evolução natural 
dos tempos. E há questões que não 
podem ser ignoradas por quem 

gere a Educação. Se temos alunos 
diferentes dos que tínhamos há 25 
anos atrás, não podemos continuar 
a ter o mesmo ensino. Se temos te-
lemóveis, tablets, drones e um sem 
número de novas tecnologias, não 
podemos continuar apenas a usar 
os mesmos materiais pedagógicos 
de há 25 anos atrás. Se queremos 
um ensino prático, temos que ser 
práticos e diminuir o número de 
alunos por turma. Se queremos ter 
uma oferta de cursos profissionais 
adequada às necessidades dos 
alunos e das regiões, temos que 
ser capazes de juntar as escolas, os 
municípios, as empresas e institui-
ções, e fazer uma oferta formativa 
realmente abrangente. Estes são 
os desafios de amanhã que hoje já 
vivemos.

Para terminar, quero deixar ex-
presso o meu agradecimento e 
reconhecimento pessoal a todos 
os alunos, pessoal não docente, 
professores, diretores, pais, encarre-
gados de educação e promotores, 
que têm contribuído para o sucesso 
da Eptoliva. Obviamente que não 
podemos hoje deixar de agradecer 
aos nossos Municípios associados, 
nas pessoas do Presidente da Câ-
mara Municipal de Oliveira do Hos-
pital, Prof. José Carlos Alexandrino, 
assim como ao Presidente da Câ-
mara Municipal de Tábua, Sr. Mário 
Loureiro, bem como aos seus repre-
sentantes na direção da ADEPTOLI-
VA, Profª. Graça Silva, Dra. Ana Paula 
Neves e Prof. José Manuel Moura. O 
seu contributo tem sido e será fun-
damental para o sucesso. 

Só com o contributo de todos 
será possível continuar a Formar 
Futuros na Eptoliva. 

EPTOLIVA
“Um quarto de século a ensinar...”

São 25 anos de ensino profissional que a Escola Profissional - EPTOLIVA 
comemora. 

Um longo caminho iniciado por visionários que um dia pensaram que o 
ensino profissional seria uma possível saída para os jovens do território da 
Beira Serra. 

Do sonho à realidade foi um pequeno salto. Rapidamente o que parecia 
difícil tornou-se realidade. 

Ao longo destes anos muitas foram as ofertas para grandes saídas 
profissionais. A  escolha criteriosa dos cursos que servem não só os alunos 
mas também o tecido empresarial e serviços dos municípios que integram 
a escola, tem sido uma preocupação.

Um bom corpo docente tem proporcionado belíssimos resultados quer 
aos alunos, quer à escola. Resultado desse envolvimento e motivação são 
os primeiros lugares conquistados pela escola e pelos alunos em diversos 
concursos a que se candidata. 

A Escola Profissional - EPTOLIVA conquistou um lugar de destaque não 
só na região, mas a nível nacional. Os seus alunos são conhecidos pela boa 
preparação que apresentam nos estágios que vão realizando pelo país fora, 
em diversas áreas como, a mecatronica automóvel, o design, o turismo, as 
artes do espetáculo, técnicos auxiliares de saúde e tantas outras que se 
foram distinguindo ao longo destes anos.

Precisamos de continuar a acreditar que este é um caminho possível de 
trilhar, apesar de algumas contrariedades. Então, que venham mais 25 anos 
de sucesso para podermos dizer que:

 

Parabéns EPTOLIVA.

Pelo sonho é que vamos,
Comovidos e mudos.
Chegamos? Não chegamos?
Haja ou não frutos,
Pelo Sonho é que vamos.
Basta a fé no que temos.
Basta a esperança naquilo
Que talvez não teremos.

Basta que a alma demos,
Com a mesma alegria,
Ao que desconhecemos
E ao que é do dia-a-dia.
Chegamos? Não chegamos?
-Partimos. Vamos. Somos.

(Sebastião da Gama)
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PARABÉNS, EPTOLIVA, 
PELOS 25 ANOS!

A EPTOLIVA está a comemorar, ao longo 
deste ano letivo, o seu 25º aniversário.

É, obviamente, uma data que merece 
ser assinalada, porque já evidencia um lon-
go percurso de atividade num domínio tão 
importante como é o da educação e da for-
mação.

Estes 25 anos, são também, uma exce-
lente oportunidade para se efetuar uma 
reflexão sobre o trabalho desenvolvido, 
olhar para o passado com serenidade, pro-
curando retirar conselhos e definir direções, 
que só o conhecimento acumulado pela 
experiência vivida permitem alcançar. É o 
momento de valorizar a sua história e, des-
ta forma, reforçar a sua identidade, porque 
uma instituição ou organização que não se 
interessa pelo seu passado, compromete o 
seu futuro. É o momento, de com justiça, re-
conhecer o trabalho e contributo de todos 
os que se empenharam em prol desta insti-
tuição, que permitiram que a EPTOLIVA seja 
o que é no presente.

Contudo, de nada serve ficar, saudosa-
mente, a vangloriar-nos do passado e de 
quão brilhante ele foi. É imperioso olhar 
para o futuro, identificar os desafios, esco-

lher os caminhos que se querem trilhar em 
segurança e com confiança.

E se, de facto, a EPTOLIVA desempenhou 
um papel muito importante numa época 
em que o ensino profissional dava os seus 
primeiros passos, quer na região, quer no 
país, nos finais da década de 80, tendo exi-
gido grande arrojo aos seus fundadores, 
abrindo perspetivas aos jovens em novas 
áreas de formação e de educação, a tarefa 
não é menos exigente na atualidade e a 
continuidade desta escola mantem a sua 
pertinência.

A EPTOLIVA conquistou o seu espaço, a 
qualidade do trabalho desenvolvido tem-se 
afirmado e a diversidade das suas propostas 
formativas permitem uma diferenciação 
que lhe assegura um lugar ao nível dos 
agentes educativos a operar no território, 
em articulação com os estabelecimentos 
escolares públicos nos concelhos em que 
está implantada.

Neste contexto, gostaria de dar testemu-
nho da minha satisfação em ter partilhado, 
ainda que num curto espaço de tempo, nes-
tes três últimos anos, algumas experiências 
de vida com esta comunidade educativa, 
que foram extremamente enriquecedoras. 
E esse sentimento manifesta-se não só em 
relação aos colegas de direção, com quem 
trabalhei mais de perto, entre os quais 
sempre imperou uma relação cordial e de 
amizade e que constituíram uma fonte de 

aprendizagem, mas em relação a toda a 
escola, colegas professores, colaboradores 
e alunos.

Tenho-me cruzado com vários alunos 
que frequentam ou já frequentaram esta 
escola e a grande maioria, para não dizer a 
totalidade, sempre me transmitiram a ideia 
de um forte sentido de pertença a esta es-
cola: é como se fosse uma família!

É a essa sensação e a esse sentimento 
que me refiro, e com o qual me identifico, 
do qual pretendo dar testemunho.

Quando vivemos e trabalhamos num 
ambiente com essa natureza e caracterís-
ticas, sentimos confiança e uma maior pre-
disposição para a aprendizagem.

Conheci alguns jovens, para os quais, a 
EPTOLIVA constituiu a melhor oportunida-
de na definição no seu percurso profissional 
e de vida, não só porque a oferta educativa 
melhor se ajustava ao seu perfil e situação, 
mas também porque o ambiente forneceu 
o melhor enquadramento e estabeleci-
mento de referências significativas deter-
minantes para o sucesso escolar e pessoal 
destes alunos.

Parabéns, EPTOLIVA, pelos 25 anos de 
trabalho desenvolvido e força para os próxi-
mos 25 anos que se avizinham!

QUALIDADE + SUCESSO = EPTOLIVA

Qualificação, conhecimento, inteligência, criatividade, inovação, 
talentos, jovens são algumas evidências normalmente dissociadas de 
outras, tais como interioridade, baixa densidade, desertificação, vulne-
rabilidade, fraco desenvolvimento económico e social.

Na Beira Serra tal começa a ser fortemente contrariado!
Fruto de apostas sérias e consequentes de várias Entidades, é cada 

vez mais óbvio que estes territórios, apesar das suas debilidades, estão 
a reunir condições que lhes permitem alcançar outros desígnios, colo-
cando-os a competir directamente com Regiões tradicional e estrutu-
ralmente mais dinâmicas e prósperas.

Esta nova atitude e esta nova realidade que está a alastrar em todo 
este Território, tem uma marca indelével. O Ensino Profissional de pro-
ximidade e de qualidade!

A EPTOLIVA tem assumido um papel de extrema importância na for-
mação de jovens em áreas consideradas prioritárias para a Beira Serra, 
ajudando-os a transformar o potencial endógeno em produtos transac-
cionáveis com elevado valor, num processo essencial para gerar mais 
riqueza e emprego neste território e criando condições para que aqui 
possam desenvolver o seu projecto de vida de qualidade.

Começa a ser banal tomarmos conhecimento dos prémios e distin-
ções de reconhecimento aos Projectos dinamizados pelos alunos da 
EPTOLIVA, o que é um factor de estímulo, incentivo e, sobretudo, de 
imenso orgulho para os Alunos, Professores, Dirigentes e Parceiros, que 
vêem premiadas as suas competências e dedicação, mas também para 
toda a comunidade que sente uma alegria ao constatar que temos ca-
pacidades e vontades de fazer mais e melhor.

Que o exemplo demonstrado pela EPTOLIVA seja motivador para 
outros sectores da Sociedade, de modo a que em conjunto possamos 
ultrapassar os constrangimentos e transformá-los em oportunidades 
de desenvolvimento e engrandecimento da Beira Serra.

Parabéns EPTOLIVA!  

Refletir o presente para perspetivar 
o Futuro!

 

Para muitos alunos o final do ano é o momento 
de viragem, de mudança, de reflexão sobre o traba-
lho feito e sobre o trabalho a fazer no futuro. É o iní-
cio de um novo começo, de uma nova etapa, de um 
novo recomeçar, o início de novos desafios.

Momento de avaliar o trabalho feito, não só por 
parte do aluno, mas também e fundamentalmente 
por parte do professor, dos funcionários e da direção 
da escola.

Perspetivar e preparar o futuro para os nossos 
jovens é sem dúvida uma grande preocupação das 
escolas, de toda a comunidade educativa, de um 
território educativo, da região e do País.

A orientação vocacional administrada por um 
psicólogo, profissional, infelizmente quase inexis-
tente no meio escolar, é cada vez mais necessária 
para que os nossos alunos possam clarificar as suas 
dúvidas e atenuar ansiedades, com vista a que se 
sintam integrados e motivados para encontrar o seu 
caminho.

Quando um aluno termina o 3.º Ciclo de Ensino 
Básico, pode prosseguir os seus estudos através de 
um curso ensino profissional ou no ensino secundá-
rio. Certamente que esta não é a decisão mais difícil 
da sua vida, mas é já uma decisão que se vai refletir 
no interesse pela escola. 

Os prós e contras de determinada opção devem 
ser sempre bem analisados, tendo a  consciência de 
qual será objetivamente a melhor escolha  e a con-
vicção do que se quer.

Os cursos profissionais são de facto uma alternati-
va, um caminho para alunos que queiram conhecer 
ou contactar já com a parte mais prática de uma fu-
tura atividade profissional.

Sabemos que cerca de 45% dos estudantes a 
nível nacional estão a frequentar o ensino profissio-
nal, assim como sabemos que é vontade do atual 
governo ter mais de 50% dos alunos neste tipo de 
ensino. Sabemos que se adivinham tempos de mu-
dança e de facto é mesmo preciso fazer algo para 
acompanhar os novos tempos! Pensar mais nos alu-
nos, pensar no futuro, pensar na evolução , nas ten-
dências… pensar em novos cursos, na diversidade da 
oferta formativa para que o aluno faça a sua escolha  
e não a da escola.

Para que tal aconteça é preciso que haja vontade 
política, diálogo entre as várias entidades responsá-
veis por esta via de ensino. É urgente que haja en-
tendimento entre todos os agentes educativos para 
que surjam mais mecanismo de apoios às escolas, 
mais recursos, mais apoios financeiros.

Muito importante também, e tendo em conta a 
velocidade com que hoje ocorrem as mudanças de 
paradigma no mundo profissional, fruto do avanço 
das novas tecnologias, é apostar numa maior diver-
sidade na oferta educativa.

O sucesso de uma escola depende sempre do su-
cesso do aluno. O aluno que frequente o curso com 
o qual se identifica, naturalmente que terá fortes 
motivos para se sentir mais motivado e interessado 
em concluir  os seus estudos, progredindo no per-
curso académico.

Cada vez mais os cursos profissionais são consi-
derados pelos alunos e seus familiares como uma 
excelente opção académica, até porque o ensino 
profissional permite ao aluno a dupla certificação, 
isto é, académica e profissional, o que lhes permite 
enveredar por uma atividade profissional quando 
terminam o secundário, ou terem acesso ao ensino 
universitário ou politécnico.

O Ensino profissional é uma via de ensino capaz, 
completamente abrangente e que permite aos alu-
nos várias perspetivas e várias vias de futuro.

Para os alunos que terminam o seu curso, a en-
trada no mercado de trabalho ou no ensino superior 
é um passo muito importante nas suas vidas, mas 
também é  um desafio que provoca sempre um sen-
timento de alguma insegurança nos jovens. 

Todavia, também é certo que os alunos que me-
lhor se preparam ao longo do seu percurso acadé-
mico, adquirindo as competências necessárias, te-
rão certamente muito mais segurança e confiança 
relativamente ao futuro.

Por último, faço votos para que a Eptoliva, uma 
escola de referência que muito tem dignificado o 
nosso sistema de ensino, continue com o mesmo 
empenho a preparar os jovens do futuro e, como Ve-
readora da Educação, não posso também deixar de 
expressar aqui no “Eptojornal” uma palavra de agra-
decimento à direção da escola, corpo docente e não 
docente, alunos, pais e encarregados de educação,  
por todo o excelente trabalho que vem sendo feito.

Todos juntos vamos continuar a valorizar este 
projeto educativo e a formar futuros.

Maria da Graça Silva
Vereadora 
Município de Oliveira do Hospital
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Cerimónia de abertura do Ano 
Escolar e Entrega dos Prémios 
de Mérito 

Decorreu a 15 de Setembro de 2016, no Salão Nobre dos Bombeiros 
Voluntários de Oliveira Hospital, a Cerimónia de abertura do ano 
escolar da EPTOLIVA com a habitual recepção aos novos alunos.

O Presidente da ADEPTOLIVA, Daniel Costa, bem como os 
Presidentes dos Municípios de Oliveira do Hospital e Tábua, 
respetivamente, José Carlos Alexandrino e Mário Loureiro, realçaram 
o mérito e o sucesso alcançado pela EPTOLIVA e toda a comunidade 
escolar, felicitando os professores e todos os elementos da direção 
pelo trabalho desenvolvido, dirigindo-se, especialmente, aos alunos e 
finalistas, a quem o êxito dos resultados alcançados prestou legítimo 
tributo, com a entrega dos diplomas referentes ao triénio 2013/2016 
e prémios relativos ao Programa de Incentivo ao Estudo/Mérito 
Escolar.

Roteiro Pessoano e visita à 
Feira Internacional de Lisboa

No dia 6 de outubro, os alunos do 3º ano realizaram uma visita 
de estudo a Lisboa, iniciando um Roteiro Pessoano pela baixa, 
com o propósito de viver Fernando Pessoa, um marco da literatura 
portuguesa, em muito influenciado pela cidade onde viveu e veio a 
morrer. Dos vários locais que fizeram parte do quotidiano do autor, 
como o Chiado, onde se encontra o Café “A Brasileira”, acompanhado, 
na esplanada, pela figura em bronze do poeta, passando pelo Rossio, 
com a especial referência ao Teatro Nacional D. Maria II e terminando 
na Praça do Comércio, onde se situa o Martinho da Arcada, este 
percurso sensibilizou os alunos para a importância da literatura na 
sociedade e para a preservação do património cultural e histórico.

De seguida, o grupo dirigiu-se à FIL – Feira Internacional de Lisboa, 
para uma visita ao Lisboa Design Show 2016, um evento dedicado 
ao Design, para as áreas de equipamento/produto, moda, interiores 
e visual e afirma-se como a única plataforma de excelência para 
a promoção do design nacional. Destinada, essencialmente, aos 
alunos dos cursos de Design de Equipamento e Multimédia, esta 
visita possibilitou o contacto direto com as novas tendências na área, 
aproximando os futuros profissionais à realidade do mercado.

EPTOLIVA festeja o Halloween

A EPTOLIVA celebrou, a 31 de Outubro, o Halloween e a comunidade 
escolar envolveu-se, de forma entusiasta, na organização da atividade 
e decoração do espaço, gentilmente cedido pelos Bombeiros 
Voluntários de Oliveira do Hospital.  

Alunos e professores, caracterizados à altura do evento, garantiram 
a atmosfera emblemática e o êxito deste dia, dançando e desfilando 
na sala “assombrada”, onde a imaginação e a criatividade também 
foram premiadas.

Comemoração do 25º 
Aniversário da EPTOLIVA

        

 

 
A 11 de novembro de 2016, a EPTOLIVA celebrou 25 anos de ensino 
profissional. Para assinalar esta data especial, a direção da escola 
prestou homenagem aos seus fundadores Dr. César Oliveira, Dr.ª 
Maria Antónia Matos e Engº Ivo Portela, não deixando de manifestar 
o reconhecimento a todos quantos integram o quotidiano desta 
instituição formativa, entre professores, alunos, colaboradores, 
diretores e os 170 promotores (empresas e instituições).

A cerimónia comemorativa, que teve início em Tábua e culminou 
em Oliveira do Hospital, contou ainda com os discursos dos 
presidentes dos municípios, Mário Loureiro e José Carlos Alexandrino, 
respetivamente, e do presidente da ADEPTOLIVA, Daniel Costa, 
fazendo questão de partilhar o orgulho que sentem pelo projeto 
EPTOLIVA e o esforço conjunto em preparar a escola para um futuro 
aberto à região e à comunidade.

A celebração dos 25 anos ficou marcada pela participação dos 
alunos da escola, em particular pelos cursos de Artes do Espetáculo, 

bem como pelo grupo “Petroleiros da Choina”, ex-alunos da EPTOLIVA, 
que animaram e surpreenderam toda a família da escola profissional.

Natal dos 25 anos comemorado 
com a comunidade

A habitual festa de Natal da EPTOLIVA aconteceu no dia 16 
de dezembro, marcada pelas atividades desportivas, no período 
da manhã, em Oliveira do Hospital e um espetáculo memorável, 
dinamizado pelos vários cursos da escola, que decorreu no Centro 
Cultural de Tábua, presenteando toda a comunidade escolar e 
familiares com interpretações nas áreas do teatro, da dança, da 
música, da saúde e do desporto. 

O espírito de partilha e parceria da Escola ficou ainda marcado pela 
participação diária dos cursos de Turismo, Design de Equipamento 
e Artes do Espetáculo/Interpretação, presentes nas animações de 
rua, oficinas criativas e Tenda Lapónia da Programação Natalícia de 
Oliveira do Hospital. Com “Palhaços à Solta”, “Mimos por aqui e por 
ali”, modelagem de balões e pinturas faciais, foram atividades que 
deliciaram a comunidade oliveirense nesta época que se diz mágica 
para quem a faz e para quem a vive.

  

EPTOLIVA agraciada com 
visita do Bispo da Diocese de 
Coimbra, D. Virgílio Antunes

A comunidade escolar da EPTOLIVA recebeu o Bispo da Diocese 
de Coimbra, D. Virgílio Antunes, no dia 26 de janeiro, em Tábua e no 
dia 24 de março, em Oliveira do Hospital bem como os párocos da 
unidade pastoral dos respetivos municípios. 

Sua excelência reverendíssima D. Virgílio Antunes proferiu palavras 
intensas e carregadas de uma pedagogia informal, que serviram de 
mote a uma interação edificante, centrada nas dimensões e valores 
do ser humano, bem como na apropriação dos seus atos, enquanto 
ser individual, social, racional e emocional.

A sua visita foi ainda marcada com uma singela oferta da “Sagrada 
Família” da autoria dos alunos João Cardoso e Marília Fernandes, do 
curso profissional de Técnico de Design de Equipamento (3º ano).
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XXVIII Feira do Queijo, do Pão, 
dos Enchidos e do Mel de TÁBUA 

Nos dias 4 e 5 de março, decorreu a vigésima oitava edição da Feira 
do Queijo, do Pão, dos Enchidos e do Mel, no Pavilhão Multiusos, o 
maior certame do concelho, numa iniciativa que divulga os produtos 
endógenos e artesanais de Tábua.

Uma vez mais, o programa do evento contou com a participação 
da EPTOLIVA, nomeadamente, com a animação desenvolvida pelos 
cursos do 2º e 3º anos de Artes do Espetáculo/ Interpretação e a 
avaliação dos sinais vitais, pelos cursos do 1º, 2º e 3º anos de Técnico 
de Auxiliar de Saúde.

O convívio, a boa disposição e a divulgação das boas práticas da 
Escola Profissional foram os maiores aperitivos que juntaram alunos 
e professores durante dois dias, numa participação bastante ativa, 
empenhada e responsável.

XXVI Edição da Festa do Queijo 
de Oliveira do Hospital 

        

 
No fim-de-semana de 11 e 12 de março, decorreu a XXVI edição da 

Festa do Queijo Serra da Estrela, em Oliveira do Hospital, realizada para 
homenagear os produtores e as queijeiras que fazem este produto 
ancestral, com diversos expositores que ofereceram aos visitantes, 
provenientes de vários pontos do país, os produtos de excelência do 
concelho, onde a animação cultural foi uma constante. 

A parceria com a EPTOLIVA contribuiu, mais uma vez, para o sucesso 
deste evento, nomeadamente com a animação, a apresentação 
de projetos e aptidões na área de estudo, o acompanhamento aos 

visitantes e o apoio logístico aos expositores, pelos alunos dos cursos 
profissionais de Turismo, Multimédia, Design de Equipamento, Artes 
do Espetáculo/Interpretação e Auxiliar de Saúde.

“Português em Pessoas” na 
comemoração do Dia Mundial 
da Poesia.

“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce…” foi apenas um, entre 
muitos fragmentos poéticos, que se fez ouvir na voz dos alunos dos 
cursos Profissionais de Artes do Espetáculo/Interpretação e Técnico 
de Auxiliar de Saúde. 

Chapéu, casaco, gravata, bigode e empenho ajudaram os alunos a 
incorporar o espírito Pessoano e a levar as palavras de um ícone da 
Literatura Portuguesa, na tarde fria e chuvosa de 24 de março, pela 
vila de Tábua.

EPTOLIVA participa no encontro 
Inter CPCJ – Arganil, Oliveira do 
Hospital e Tábua

        

A 19 de abril, o Centro Cultural de Tábua, recebeu o Encontro Inter 
CPCJ – Arganil, Oliveira do Hospital e Tábua, subordinado ao tema 
“Residencialização de Crianças e Jovens: que alternativas?”, tendo o 
programa deste seminário corporizado duas apresentações dinamizadas 
por alunos da Escola Profissional EPTOLIVA.

Com a “Estátua Inacabada”, uma encenação desenvolvida pelo 3º ano 
do curso profissional de Design de Equipamento, e “No mundo de Morfeu”, 
a performance trazida a público pelo 3º ano do curso profissional de Artes 
do Espetáculo/Interpretação retratou o público elogiou e aplaudiu estas 
participações, ficando a certeza que a EPTOLIVA tem sabido promover a 
valorização dos seus alunos e a integração de valores fundamentais na 
sua educação humana, social e cultural.

EPTOLIVA degusta poesia no 
Jantar Literário de Tábua

No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Livro e dos Direitos 
de Autor, a Biblioteca Pública Municipal João Brandão, organizou na 

noite de 21 de abril, um Jantar Literário a partir da obra de Ana Vidal “A 
Poesia é para comer: iguarias para o corpo e para o espírito”.

Imbuídos a brindar os convidados com outros aperitivos literários, os 
alunos dos cursos profissionais de Artes do Espetáculo/Interpretação 
e de Técnico de Auxiliar de Saúde, voltaram a vestir a pele de Fernando 
Pessoa e emergidos da sala de aula de Português, encheram o salão, o 
ouvido e o coração, alimentando a alma de todos os presentes.

Ainda na corrente deste paladar literário, seguiu-se a recitação 
do poema “O Melro”, de Guerra Junqueiro, nas vozes intensas e 
apaixonantes de uma interpretação expressiva que a todos sensibilizou.

EPTOLIVA participa na 
XIX edição dos Jogos da 
Matemática

A EPTOLIVA participou na XIX Edição dos Jogos da Matemática, que 
decorreu a 10 de maio, na UNITEC, em Sever do Vouga, um pólo da Escola 
Profissional de Aveiro.

Sob a responsabilidade e acompanhamento do Professor Rogério 
Duarte, a equipa dos “EPTOMATEMÁTICOS” desta edição foi constituída 
pelos alunos Sofia Tavares (Turismo - 1º ano), Rafael Garcia (Manutenção 
Industrial/Mecatrónica Automóvel - 1º ano),  ngela Júlio (Auxiliar de Saúde - 
1º ano), Beatriz Marques (Turismo - 2º ano), Beatriz Borges e Catarina Neves 
(Auxiliar de Saúde - 2º ano), aos quais endereçamos um agradecimento 
pela motivação, colaboração e empenho demonstrados nesta iniciativa, 
bem como pela atitude condigna com que representaram a EPTOLIVA, no 
universo das 20 escolas que participaram nesta jornada matemática.

EPTOLIVA participa nas 
Marchas Populares em Oliveira
 do Hospital

 A EPTOLIVA, uma vez mais, abrilhantou as Marchas Populares 
2017, que decorreram a 17 de junho, no Parque do Mandanelho em 
Oliveira do Hospital, uma organização da responsabilidade da Câmara 
Municipal, que procura promover as tradições populares, tendo em 
conta a importância social e histórica deste evento.

Com a perspetiva de uma aprendizagem contínua, a escola 
profissional desenvolve e fortalece diariamente as relações 
interpessoais, num verdadeiro “piquenique” de pedagogia e de 
emoções, em comunhão com a região que representa.

Já dizia Cesário Verde: “Houve uma coisa simplesmente bela, / 
E que, sem ter história nem grandezas, /Em todo o caso dava uma 
aguarela.” É assim que se afirma a EPTOLIVA nas marchas de Oliveira 
do Hospital.
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Dia das Visitas Técnicas

Os alunos dos cursos profissionais de Artes do Espetáculo/Interpreta-
ção e de Técnico de Multimédia visitaram os Estúdios PLURAL, em Lis-
boa, naquela que foi uma “viagem” ao âmago da criação dos programas 
de entretenimento e de ficção nacional.

A Visita Técnica do curso profissional de Técnico de Gestão de Equi-
pamentos Informáticos decorreu entre o FABLAB e a AIRC (Associação 
Informática da Região Centro), sediadas em Coimbra.

O IDEALMED, o maior hospital privado da Região Centro e reconheci-
do como um pólo de excelência na área de Saúde Nacional e Internacio-
nal, e o Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral de Coimbra 
(CRPCC), foram os destinos visitados pelos cursos profissionais de Técni-
co de Auxiliar de Saúde.

Eleito como destino a Cidade de Coimbra, a Visita Técnica dos alunos 
do curso de Técnico de Design/Design de Equipamento decorreu entre o 
FABLAB e o Portugal dos Pequenitos.

O curso profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva deslo-
cou-se a Lisboa, tendo como finalidade conhecer o Centro Desportivo 
Nacional do Jamor e a Faculdade de Motricidade Humana.

Os cursos de Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel visita-
ram a Universidade de Aveiro e a Empresa Jacinto Marques de Oli-
veira, Sucrs, Lda, que se dedica à produção de viaturas de combate a 
incêndio, socorro e salvamento, localizada em Esmoriz.

Os alunos dos cursos profissionais de Técnico de Turismo realizaram a 
sua Visita Técnica à Serra da Estrela, de forma a reconhecerem as po-
tencialidades turísticas deste local paisagístico e ambiental. 

Dia do Aluno

        

A comemoração do Dia do Aluno foi assinalada com um percurso pe-
destre pelo “Trilho dos Gaios” (concelho de Tábua), onde o contacto 
com a natureza e os recursos naturais da região foi nota dominante. 

A comunidade escolar percorreu os passadiços e pontes de madeira, 
que foram surgindo no meio de uma natureza selvagem e verdejante, 
que todos souberam respeitar e admirar sem esquecer a diversão, a ale-
gria, o companheirismo e a camaradagem. 

A caminhada terminou da melhor forma, uma vez que a boa disposição 
e a energia positiva, aliadas às flores e ao sol de Primavera, envolveram o 
espírito de tranquilidade e de partilha, reforçados por um almoço convívio 
onde a música marcou presença.

Semana Cultural da EPTOLIVA
A EPTOLIVA promoveu a Semana Cultural que decorreu nos dias 03 e 04 de abril, com a realização de várias visitas de estudo no âmbito das espe-
cificidades dos seus cursos profissionais e a comemoração do Dia do Aluno
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Conselho Eco-Escolas

Galardoada com a 1ª Bandeira Verde no ano letivo transato, a EPTO-
LIVA realizou a 08 de março, o primeiro Conselho Eco-Escolas, coorde-
nado pelas professoras Cláudia Carvalho e Mónica Ferreira. 

Durante o ano letivo, o projeto ECO-ESCOLA foi desenvolvido com a 
participação e a promoção de várias atividades como: “Escola Geração 
Depositrão”, “Roupas Usadas Não Estão Acabadas”, “Biodiversity4All” 
e “Action Days”. Com estas iniciativas, o EPTO-ECO-ESCOLA pretendeu 
dar continuidade à sensibilização para a problemática ambiental e para 
a contribuição e envolvência de todos na construção de um planeta 
mais sustentável, fomentando a reciclagem, desenvolvendo o espírito 
de solidariedade e de entreajuda na comunidade escolar.

Percurso Pedestre da Rota do 
Narciso do Mondego

        
Tendo por objetivo o conhecimento e a preservação da flora exclu-

siva da região, os alunos do 1º ano dos cursos de Auxiliar de Saúde, 
Apoio à Gestão Desportiva e Turismo, realizaram a 22 de fevereiro, um 
percurso interpretativo na Zona de Seixo da Beira para a descoberta 
local, de uma espécie singular na Europa, o Narciso do Mondego.

Comemoração do Dia Mundial 
da Árvore/Floresta  

A convite do Município de Oliveira do Hospital, a EPTOLIVA come-
morou a 21 de março, o Dia Mundial da Floresta/Árvore, participando 
numa ação de reflorestação e de limpeza, em Avô, onde os alunos 
do 1º ano do Curso de Turismo ficaram a conhecer melhor as espé-
cies autóctones e a importância da floresta como recurso ambiental 
e económico.

Multiplicação Vegetativa 
Artificial de Castanheiros 

No âmbito dos conteúdos “Processos de Reprodução”, abordados na 
disciplina de Biologia, os alunos do 3º ano do curso de Auxiliar de Saú-
de experienciaram, na Quinta do Casal em Tábua, uma aula em campo 
sobre o tema multiplicação vegetativa artificial, onde colocaram em 
prática alguns processos de enxertia em castanheiros.

EPTOLIVA - Eco-Escola a tempo inteiro

EPTOLIVA associa-se a 
“Plant(AR) a Vida”  com 
Fundação Sarah Beirão

A 23 de março, o Pólo de Tábua associou-se à atividade “Plant (AR) a 
Vida” promovida pela Fundação Sarah Beirão, tendo os alunos participado 
num peddy-paper que difundiu a aprendizagem das boas práticas ambien-
tais, o convívio intergeracional e o contacto com a natureza, culminando 
com a plantação e “batismo” de pinheiros mansos. 

Estufa Biológica
Promovida no âmbito dos con-

teúdos programáticos da disci-
plina de Inglês, os alunos do 2º 
ano dos cursos de Design e Mul-
timédia, criaram um trabalho de 
projeto que consistiu na criação 
de uma mini Estufa Biológica que 
incluiu a plantação de alfaces e 
morangos.

Acompanhe todas as novidades 
na página do Facebook EPTO Eco-Escola e colabore connosco!
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13.ª Edição do Prémio “Ciência na Escola” 2015-2016

A EPTOLIVA recebeu a Menção Honrosa da Fundação Ilídio Pinho, 
no âmbito do concurso “Ciência na Escola” 2015-2016, com o projeto 
MEAT NO MEAT, desenvolvido pelos alunos Bruno Paulino e Catarina 
Costa, do Curso Profissional de Técnico de Auxiliar de Saúde.

Este projeto coordenado pela docente Honorata Pereira, foi 
selecionado para a Mostra Nacional Final do Concurso “Ciência na 
Escola” que decorreu nos dias 20 e 21 de Setembro, em Palmela, e 
contou com cerca de 100 projetos, numa edição onde a EPTOLIVA se 
apurou com dois projetos selecionados para a final, tendo sido a única 
Escola Profissional premiada no 5º escalão e agraciada com o convite 
desta conceituada Fundação para continuar a desenvolver o seu 
projeto.

 

Concurso “Postal de Natal Digital”

João Pedro Cardoso Figueiredo, finalista do Curso de Design de 
Equipamento, venceu o concurso “Postal de Natal Digital”, promovido 
pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Esta iniciativa que visa 

promover a criatividade na concepção de trabalhos artísticos a partir 
da utilização das Tecnologias Informáticas, constitui um estímulo ao 
espírito empreendedor e solidário enquadrado na época natalícia. O 
postal vencedor foi utilizado pelo Município, na quadra natalícia, para 
desejar Boas Festas.

Recorde-se que é a terceira vez consecutiva que a EPTOLIVA vence 
este concurso, conquistando também o 2º prémio com o trabalho da 
autoria de outro aluno do mesmo curso, João Miguel Mendes Saraiva.

14ª edição Projeto “Ciência na Escola” - 
Fundação Ilídio Pinho

 
A candidatura à 14.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 foi a escola da região centro com maior 

número de projetos selecionados no 5º escalão – ensino secundário, 
garantindo a seleção a nível regional de 4 projetos que foram 
distinguidos com o prémio de 500,00€ cada, destinado exclusivamente 
a apoiar a sua implementação e posterior avaliação final na fase 
nacional do “Concurso de Ideias”.

“Requalificação dos resíduos do setor oleico na produção de 
biocombustíveis e bioadsorventes para remoção de metais pesados” 
e “Requalificação do rio Cobral por leito de macrófitas e Nasturtium 
officinale”, foram os projetos propostos pelos alunos Carlos Quintino, 
do 3º ano do Curso de Manutenção Industrial/ Mecatrónica Automóvel; 
Júlio Avelar, do 2º ano do Curso de Manutenção Industrial/ Mecatrónica 
Automóvel; Bernardo Martins e Henrique Castanheira, do 1º ano do 
Curso de Manutenção Industrial/ Mecatrónica Automóvel; e Carlos 
Rosário, do 2º ano do Curso de Multimédia. Já os projetos “Compósito 
antisséptico do extrato da planta Celidónia Magus” e “Caracterização e 
extração das fibras vegetais da folha de Aloe Vera, com princípios ativos, 
e aplicação tecnológica na saúde”, foram, respetivamente, liderados 
por Bruno Paulino, Catarina Costa e Daniela Pinto, alunos do 3º ano do 
Curso de Auxiliar de Saúde.

EPTOLIVA a escola mais empreendedora da Região Centro

Concursos Municipais de Ideias de Negócio 
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 o Concurso Municipal de Ideias de Negócio em Tábua e sagrou-se vencedora pela segunda vez consecutiva 
na Final Intermunicipal de Ideias de Negócio.

EPTOLIVA vence em Tábua

O Concurso Municipal de Ideias de Negócio, realizado a 16 março, 
em Tábua, apurou como vencedor o projeto “Quicly Heal”, uma 
ideia baseada na criação de pensos rápidos e biodegradáveis e uma 
solução desinfectante obtida a partir da Celidónia Magus, uma planta 
herbácea abundante na Beira Serra.

Empreendedor de ideias sustentadas na farmacêutica e saúde, 
como foi o caso da pasta dentífrica “Sorridente” e das fradas “Genes 
da Serra”, Bruno Paulino, finalista do Curso profissional de Técnico de 
Auxiliar de Saúde, venceu pela terceira vez consecutiva o Concurso 
Municipal de Ideias de Negócio em Tábua, tendo também conquistado 
a vitória na final do Concurso Intermunicipal em 2016.

Para além do vencedor, o Júri distinguiu também com Menção 
Honrosa o projeto “Sweet Snack”, um salame saudável sem açúcar, 
lactose e glúten designado às máquinas de Vending, e desenvolvido 
por Beatriz Borges e Sónia Ferreira, alunas do 2º ano do curso de 
Auxiliar de Saúde.

EPTOLIVA conquista 2º e 3º prémios
em Oliveira do Hospital

No Concurso de Ideias de Negócio dinamizado pelo Município de 
Oliveira do Hospital, que decorreu a 24 de março, na Casa da Cultura 
César Oliveira, a EPTOLIVA apresentou-se a este certame com quatro 
projetos numa sessão onde foram defendidas 10 ideias de negócio na 
categoria de ensino secundário e profissional.  

As ideias de negócio “Urgepress” dos alunos José Monteiro e Rute 
Pegado (Multimédia, 2º ano) e “Ya.Come” dos alunos Francisco Borges 
e João Dinis (Manutenção Industrial e Mecatrónica Automóvel, 1 e 2º 
ano) conquistaram respetivamente os 2º e 3º prémios deste concurso.  

De salientar que os projetos “Frutol” da autoria de Carlos Quintino e 
“BeiraGrete” de Bernardo Martins, Henrique Castanheira e Júlio Avelar, 
foram dignamente defendidos, honrando a participação da Escola 
nesta iniciativa.

 

EPTOLIVA vence
Final Intermunicipal de Ideias de Negócio

O projecto “Quicly Heal” foi a ideia de negócio vencedora da 
4ª edição do Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio, que 
decorreu a 2 de abril em Tábua, e onde foram apresentadas todas as 
ideias vencedoras provenientes dos 19 Municípios que integram a 
CIM Região de Coimbra.

Recorde-se que este concurso teve início em 2011/2012 tendo 
sido a EPTOLIVA vencedora com a ideia “QueSe”, voltando a conquistar 
o 1º e 2º prémios com os projetos “MotoPlanta” e “AquiQueijo” em 
2013/2014, e “Genes da Serra” em 2015/2016. Decorridos 6 anos a 
EPTOLIVA sagrou-se vencedora em 4 dos 6 concursos intermunicipais 
levados a efeito desde o seu início.
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EPTOLIVA a melhor escola profissinal do País

XII Congresso Nacional Cientistas em Ação

Organizado pelo Centro Ciência Viva de Estremoz, decorreu nos dias 
27, 28 e 29 de Abril, o XII Congresso Nacional Cientistas em Ação, que 
objetivou fortalecer o contacto, a troca de ideias e experiências entre os 
alunos, professores e cientistas, incentivando a apresentação de ideias 
empreendedoras à observação dos outros, no âmbito da divulgação e 
comunicação da cultura científica e tecnológica.

Neste colóquio nacional onde foram distinguidos os três melhores 
trabalhos por nível de escolaridade, a EPTOLIVA, representada 
pela docente Honorata Pereira e os alunos Catarina Costa, Bruno 
Paulino e Carlos Quintino, classificou-se em 2º lugar com o projeto 
“Compósito Antisséptico do Extrato Aquoso da Planta Chelidonium 
Majus”, tendo o conteúdo científico, a originalidade, a comunicação 
teórica e a apresentação experimental, os critérios que levaram o júri a 
distinguir ainda com uma “Menção Honrosa” o projeto “Requalificação 
dos resíduos do sector oleico na produção de biocombustíveis e 
bioadsorventes para remoção de metais pesados”.

25º Concurso Jovens Cientistas e Investigadores
e 11.ª Mostra Nacional de Ciência

Com o projeto “Compósito Antisséptico do Extrato da Planta Celidónia 
Magus” na área científica de Ciências Médicas, desenvolvido pelos 
alunos: Bruno Paulino, Catarina Costa e Carlos Quintino, e coordenado 
pela Professora Honorata Pereira, a EPTOLIVA conquistou o 2º Prémio 
na 11.ª Mostra Nacional de Ciência, que decorreu entre 1 a 3 de Junho, 
no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

A Mostra Nacional de Ciência já considerada uma das maiores a nível 
Europeu, este ano na sua 11ª edição revelou uma forte adesão nacional, 
destacando-se no distrito de Coimbra, a EPTOLIVA, a escola que mais 
projetos apresentou em competição (três). Para além do premiado, 
os projetos: “Antocianinas em extratos vegetais da flora autóctone: 
caracterização e aplicação pedagógica e tecnológica”, na área 
científica de Química e “Requalificação dos resíduos do setor oleico 
na produção de biocombustíveis e bio adsorventes para remoção de 

metais pesados”, na área científica de Ciências do Ambiente, foram 
selecionados para representar a escola no 25º Concurso Jovens 
Cientistas e Investigadores, tendo estado patentes nesta Mostra 
Nacional. 

Recorde-se que a Mostra Nacional de Ciência é o corolário do 
Concurso Jovens Cientistas e Investigadores, a mais importante 
competição anual dirigida 
aos estudantes nas áreas da 
ciência aplicada. Bioeconomia, 
Biologia, Ciências da Terra, 
Ciências do Ambiente, Ciências 
Médicas, Ciências Sociais, 
Engenharias, Física, Ciências 
da Computação, Matemática e 
Química, foram as categorias 
dos 100 melhores projetos 
apurados da 25ª edição do 
Concurso Jovens Cientistas e 
que reuniu a participação de 56 
escolas a nível nacional, sob os quais o Júri avaliou a apresentação do 
projecto no stand, a clareza do discurso, o rigor científico a originalidade 
e a criatividade.

1ª Mostra Nacional de Jovens Empreendedores 

Na lista dos 50 trabalhos apresentados pelo Ensino Secundário e 
Universitário, previamente selecionados para a 1ª Mostra Nacional 
de Jovens Empreendedores, o projeto “Quicly Heal” defendido pelos 
alunos: Bruno Paulino, Catarina Costa e Carlos Quintino, conquistou 
o 2º Prémio na área do empreendedorismo criativo, nesta iniciativa 
promovida pela Fundação da Juventude, que decorreu nos dias 5, 6 e 7 
de junho, no Centro de Congressos da Alfândega, no Porto.

Nesta 1ª Edição do Concurso Nacional de Jovens Empreendedores, 
que visa promover o empreendedorismo criativo e social, fomentando 
a geração de ideias e de negócios inovadores, a EPTOLIVA foi apurada 
com os dois projetos “Genes da Serra” e “Quicly Heal” apresentados a 
este certame.

EPTOLIVA vence Concurso Regional de Ideias de 
Negócio nas escolas da Região Centro

“Quicly Heal”, o produto idealizado por Bruno Paulino, venceu a 4.ª 
edição do “Concurso Regional de Ideias de Negócio nas Escolas”- 2017, 
que decorreu a 8 de Junho, no auditório da CCDRC em Coimbra.

Promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (CCDRC), este concurso que objetiva sensibilizar e 
motivar os jovens para a inovação e o empreendedorismo, promovendo 
a iniciativa e o dinamismo nas comunidades onde se inserem, pretendeu 
eleger o “Aluno Empreendedor da Região Centro 2017” entre os 
representantes das Comunidades Intermunicipais da Região Centro onde 
estiveram presentes as Comunidades: Beiras e Serra da Estrela, Médio 
Tejo, Oeste, Região de Aveiro, Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões. 

Recorde-se que este concurso teve a sua primeira edição em 
2013/2014 tendo sido a EPTOLIVA vencedora com o projeto 
“HAquiQueijo”, que representou a CIM Região de Coimbra, e conquistou 
o primeiro lugar das ideias apresentadas pelas 7 Comunidades 
Intermunicipais da Região Centro em outubro de 2014.

Science on Stage – Festival 2017

O projeto “De volta a Casa” da autoria de Honorata Pereira, docente 
de Física e Química da EPTOLIVA, foi selecionado a participar no Festival 
Europeu 2017 – Science on Stage, que decorrerá em Debrecen, na 
Hungria, de 29 de Junho a 2 de Julho de 2017.

Neste Festival, professores da Europa e Canadá apresentarão as suas 
ideias mais inovadoras de ensino para a ciência, tecnologia e educação, 
baseados numa metodologia de inquiry-based learning, que objetiva a 
utilização da ciência para a exploração de questões ambientais e globais.

Prémio Faqtos 2017

A EPTOLIVA concorreu ao Prémio Faqtos 2017 com quatro 
projetos intitulados “UrgePress”, “VidaMinas”, “Bengala Inteligente” e 
“Regotec”, que foram desenvolvidos pelos alunos: Andreia Dias, Rute 
Pegado e José Monteiro (curso de Multimédia); Mariana Santos (curso 
de Turismo); Francisco Borges e João Dinis (curso de Manutenção 
Industrial/Mecatrónica Automóvel); e Beatriz Andrade, Cláudia Tavares 
e Daniela Pinto (curso de Auxiliar de Saúde), tendo ficado apurados à 2ª 
fase deste concurso.

O Prémio Faqtos é um concurso a nível nacional, orientado para os 
alunos do Ensino Secundário, que visa promover a formação de uma 
consciência coletiva em matéria de campos eletromagnéticos oriundos 
de fontes de telecomunicações (banda das radiofrequências), e do seu 
impacto na sociedade, bem como potenciais efeitos na saúde e ambiente. 
Os participantes devem abordar livremente um tema "Aplicando as RF!", 
tendo em vista a criação de um projeto ao longo do ano letivo.
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Curso 
Profissional 
de 
Técnico de 
Manutenção 
Industrial/
Mecatrónica 
Automóvel

O curso Profissional Técnico de Manutenção Industrial – Mecatrónica 
Automóvel é uma aposta habitual da oferta formativa da EPTOLIVA, 
consolidada na maior preferência dos alunos, bem como na superação 
das necessidades identificadas nesta área de formação pelo tecido 
empresarial da região.

Este curso tem como principal objetivo a formação de jovens para a 
aquisição de competências técnicas na identificação, planeamento 
e diagnóstico de avarias comuns dos sistemas do veículo automóvel, 
bem como na verificação e reparação de processos ao nível de 
carroçaria e pintura. É uma das áreas de formação com maior nível 
de empregabilidade, onde as saídas profissionais se identificam em 
empresas de reparação e fabrico automóvel, concessionários automóveis 
e comércio de componentes automóvel.

EPTOLIVA – Cursos em funcionamento

Visita à BA5 de Monte Real

Realizou-se a 18 de Abril, uma visita de estudo à Base Aérea 5 

de Monte Real, localizada em Leiria. Esta visita à BA5 teve por objetivo 
proporcionar aos alunos o conhecimento de uma realidade diferente 
onde a área da mecânica está presente, e relacionar disciplinas afins a 
situações concretas e reais da Força Aérea Portuguesa. 

Além de ter sido possível ver de perto o “caça” da Força Aérea e a 
respetiva panóplia de armamento, os alunos puderam ainda conhecer 
aeronaves históricas, entrar numa viatura de combate a incêndios protec-
fire, assistir a atividades de aeromodelismo, experimentar simuladores de 
voo, manutenção, capotamento e colisão.

GENERG versa sobre  
Energias Alternativas

Integrada na disciplina de Tecnologias e Processos, decorreu a 27 de 
abril no Auditório da Caixa de Crédito Agrícola de Oliveira do Hospital, 
uma palestra sobre a versatilidade e o uso de energias alternativas, com 
particular relevo na energia eólica e solar, por serem estes recursos os 
mais profusos no futuro energético de Portugal.

Organizada pela docente Helena Berardo, esta conferência 
subordinada ao tema “Energia Eólica e outras Energias Alternativa” contou 
com a presença do Eng.º Carlos Oliveira, orador convidado da GENERG – 
Energia Natural, grupo de empresas que têm por missão a construção e 
exploração de aproveitamentos de produção de eletricidade a partir de 
fontes renováveis, valorizando recursos endógenos nacionais.
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Curso 
Profissional 
de
Técnico  
de Turismo 
Dia Mundial do Turismo

 

Na Comemoração do Dia Mundial do Turismo, que decorreu a 27 
de setembro, os cursos de Turismo realizaram o Percurso Pedestre 
das Levadas de Alvôco das Várzeas, guiado pelo arqueólogo Rui Silva. 
A dinamização desta atividade possibilitou conhecer o património 
ambiental, facilitando a criação de rotas, itinerários e circuitos 
turísticos. 

Concurso “Mentes Brilhantes … 
para o Turismo Militar”

A 16 de novembro de 2016, no Regimento de Infantaria nº 10, em 
São Jacinto, Aveiro, a EPTOLIVA representada pelos cursos de Turismo, 
associou-se a mais 36 escolas de norte a sul do país, para participar 
na festa de apresentação do Concurso de Ideias “Mentes Brilhantes 
… para o Turismo Militar”, promovido pelo Ministério da Defesa e pela 
Universidade de Aveiro. 

Bolsa de Turismo de Lisboa

A participação no maior evento de turismo realizou-se a 17 
março com uma visita de estudo à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), 
contemplando outros destinos como o Mosteiro dos Jerónimos, Torre 
de Belém, Padrão dos Descobrimentos, Centro Cultural de Belém, 
Museu Nacional dos Coches e Palácio Nacional de Belém.

Conhecer novos destinos e soluções turísticas, e identificar e valorizar 
o património classificado pela UNESCO como “Património Cultural de 
toda a Humanidade” é uma visita habitual e obrigatória para um futuro 
Técnico de Turismo da EPTOLIVA.

Visitas a Empreendimentos 
Turísticos

Hotel Stroganov em Fiais da Beira

EuroSol Camelo

Resort Quinta do Crestelo

Pousada do Convento do Desagravo em Vila Pouca da Beira

Reconhecimento do Património 
Turístico do Concelho  
de Oliveira do Hospital
 

        

Recepção, Secretariado e Apoio 
Logístico a Eventos

Gala do Desporto do Município de Oliveira do Hospital

Taça Hugo dos Santos

Promoção e Festa do Queijo de Oliveira do Hospital
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Curso 
Profissional 
de Técnico de
Multimédia 
Projeto EPTORÁDIO

 O EPTORÁDIO é o programa de rádio da EPTOLIVA desenvolvido 
pelos alunos do curso de Multimédia, conduzido pela docente Cátia 
Viegas, gravado e emitido quinzenalmente na Rádio Boa Nova. Neste 
programa, foram dadas a conhecer as principais notícias da EPTOLIVA, 
nomeadamente, as realidades dos cursos em funcionamento, as 
atividades desenvolvidas na escola e o debate sobre temas da atualidade, 
num trabalho conjunto de 11 alunos, professores e Rádio Boa Nova.

O balanço deste primeiro ano de EPTORÁDIO foi considerado uma 
experiência de sucesso, quer para os alunos quer para a própria rádio, cuja 
dinâmica do programa e a sua importância para a formação profissional 
foi elogiada e realçada pelo presidente da ADEPTOLIVA, que no programa 
de final da primeira temporada referiu: “Este é um claro exemplo do que 
fazemos na EPTOLIVA. Preparar os alunos em contexto de formação 
prática para o mundo real, servindo este programa como exemplo para 
todos aqueles que querem frequentar a EPTOLIVA e que sabem que terão 
pela sua frente uma verdadeira formação profissional na melhor rádio da 
região”. 

 

Cobertura audiovisual de 
eventos

        

No decorrer do ano letivo, várias foram as atividades confiadas ao 
profissionalismo e rigor dos alunos do curso de Multimédia, a quem foi 
dada a responsabilidade da cobertura audiovisual de eventos como a 
Gala do Desporto, Feira e Festa do Queijo, Concurso Municipal de Ideias de 
Negócio, Dia do Aluno, Marchas Populares entre outras, que decorreram 
nos concelhos de Oliveira do Hospital e Tábua. 

Ainda no âmbito dos módulos Edição de Som e Edição de Vídeo, da 
disciplina de Técnicas de Multimédia, os alunos realizaram exercícios 
práticos de captação de imagem e som, em vários espaços da cidade de 
Oliveira do Hospital, para a realização de anúncios publicitários.

Curso 
Profissional 
de Técnico  
de Design

 
O Técnico de Design é o profissional apto a efetuar a projetação e 

a maquetização de produtos de design tendo em conta a utilização, 
a função, a produção, o mercado, a comercialização, a qualidade e a 
estética, utilizando os recursos tecnológicos e os materiais adequados, 
demonstrando sensibilização para as questões ecológicas e ambientais.

Este é o curso onde tu podes realizar ideias, criando objetos e ambientes 
novos, onde projetas, desenhas, executas protótipos e maquetes com 
vários materiais e ferramentas respondendo às necessidades do cliente 
criando e transformando a realidade.

 

Visita ao Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia

Objetivando conhecer exposições nacionais e internacionais com 
o contributo de artistas, arquitetos e pensadores contemporâneos, os 
alunos do Curso de Design de Equipamento, realizaram a 22 de março, 
uma visita de estudo ao MAAT na Central Tejo em Lisboa. O MAAT – Museu 

EPTOLIVA – Cursos em funcionamento

de Arte, Arquitetura e Tecnologia é um projeto inovador que coloca em 
comunicação um novo edifício, desenhado pelo atelier de arquitetura 
Amanda Levete Architects, e a Central Tejo, um dos exemplos nacionais 
de arquitetura industrial da primeira metade do século XX, e um dos polos 
museológicos mais visitados do País.

Visita ao FabLab Coimbra

No dia 3 de Abril, os alunos de Design visitaram o FABLAB um laboratório 
de fabricação digital e prototipagem rápida, orientado para a inovação e 
empreendedorismo que colabora na realização de projetos com escolas 
em áreas como arquitetura, engenharia, artesanato, marketing, design, 
entre outras. 

Exposição Coletiva de Artes 
Plásticas de Oliveira do Hospital

No âmbito da comemoração do Dia do Curso, os alunos dos cursos 
profissionais de Design de Equipamento e Multimédia, marcaram presença 
na 3ª Exposição Coletiva de Artes Plásticas, que esteve patente no Edifício 
da Câmara Municipal em Oliveira do Hospital, entre 23 de abril a 28 de maio. 

Nesta Mostra, os alunos apresentam um conjunto de trabalhos 
realizados ao longo do ano nas disciplinas técnicas, tais como esculturas, 
instalações, fotografias e uma curta-metragem.

 Sessão Fotográfica com os 
utentes da Associação dos 
Amigos da Lageosa

No âmbito do projeto “EPTOLIVA em Ação”, a escola teve a honra 
de receber a visita dos utentes da Associação dos Amigos da Lageosa, 
IPSS, para uma sessão fotográfica promovida pelos alunos dos cursos 
de Multimédia e Design de Equipamento, que decorreu no passado dia 
31 de maio. O encontro de gerações veio proporcionar um momento de 
convívio e de entretenimento, reforçando, nos alunos, valores de respeito, 
cooperação e de solidariedade. 

A EPTOLIVA demonstrou, uma vez mais, ser uma escola aberta à 
comunidade, que promove uma cidadania responsável, através da 
realização de atividades de utilidade pública e social para a comunidade 
escolar e para as IPSS. 
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Curso 
Profissional 
de Artes do 
Espetáculo/
Interpretação

 
O curso profissional de Artes do Espetáculo/Interpretação em 

funcionamento no pólo de Tábua desde Setembro de 2014, e único nesta 
região, afirmou-se na necessidade de diversificação da oferta formativa, 
complementando novas e diferentes perspetivas na dinâmica de 
concretização do projeto educativo da escola, bem como na valorização 
da formação artística como ferramenta de desenvolvimento territorial e 
populacional nos concelhos de abrangência da EPTOLIVA.  

 

As Emoções que o Mundo nos dá 

O trabalho consolidado em oficinas de dança e outras práticas e 
técnicas adquiridas na disciplina de Movimento resultou num espetáculo 
de dança encenado e coreografado pela professora Magda Viegas, que foi 
apresentado a público na Casa da Cultura de Góis.

 

Workshop de Dança 
Contemporânea e Jazz

Exploração, experimentação e composição do movimento e do gesto, 
numa linguagem coreográfica. Seguindo a técnica, a expressividade, 
o prazer e impacto no acto de dançar foi o propósito desta formação 
orientada pela bailarina Sofia Moura.

 

Eu, o Figurino e a minha Personagem 

Orientado pelo professor e bailarino Romulus Neagu, este foi 
um processo criativo/interpretativo desenvolvido na disciplina de 
Movimento, sobre a temática da criação da personagem através da 
exploração do figurino. 

Atelier Construção de Máscaras 
- commedia dell’arte

Em articulação com Escola Superior de Educação de Viseu e orientação 
da artista plástica Mara Maravilha, os alunos criaram e construíram a sua 
própria máscara para explorar a técnica durante as aulas de Interpretação. 
“O Negócio do amor” foi o título desta criação artística sobre a técnica da 
máscara de commedia dell´arte orientada pela professora Sónia Barbosa. 

 

No Mundo de Morfeu 

Trabalho sobre a técnica da Máscara Neutra que retratou a 
marginalidade e a exclusão social sob a arte do movimento, das emoções, 
da musicalidade e do corpo no espaço, foi desenvolvido no âmbito da 
disciplina de Interpretação orientada pela professora Sónia Barbosa. 

 

A Gaivota 

Considerada pelo autor, Anton Tchékhov, como uma comédia sobre 
vidas frustradas, submissas à deterioração social. Inspirados no texto e 
apaixonados pelo teatro os alunos subiram ao palco num trabalho teatral 
orientado pela atriz e professora de Interpretação Ilda Teixeira.  

 

A minha ovelha é melhor que a tua

Uma criação artística que integrou a técnica de Clown e o Teatro Físico, 
conteúdos abordados durante as aulas da disciplina de Interpretação 

EPTOLIVA – Cursos em funcionamento

orientadas pela professora Ilda Teixeira, veio a público em várias 
apresentações, nomeadamente, na Escola Básica Margarida Fierro Caeiro 
da Matta, em Midões, no âmbito da Semana da Leitura do Agrupamento 
de Escolas de Tábua.

Homenagem às Vítimas do 
Holocausto

Numa apresentação pública promovida pela Biblioteca Pública João 
Brandão, os alunos deram voz às vivências da jovem Anne Frank, vítima 
e testemunha das atrocidades nazis. Esta atividade, desenvolvida na 
disciplina de Voz, orientada pelo maestro e professor Cristóvão Ramalho 
consistiu na leitura expressiva de textos selecionados do “Diário de Anne 
Frank”.

 

Missão País

Durante uma semana, a “Missão País”, projeto católico que organiza 
e desenvolve Missões Universitárias em várias faculdades de Portugal, 
desenvolveu com os alunos um trabalho que resultou em três 
apresentações públicas, que levaram miúdos e graúdos, durante alguns 
momentos, para um universo em que a alegria, o riso, a partilha, a reflexão 
e o amor pela vida e pelo outro dominaram.

João Brandão - Teatral Circus

Numa co-produção da companhia Trigo Limpo Teatro Acert, EPTOLIVA, 
Companhia de Teatro Perro e Academia Artística do Município de Tábua, 
tendo como entidade promotora a Câmara Municipal de Tábua, decorreu 
entre os meses de janeiro a junho, a formação em contexto de trabalho 
do 2º ano do curso Profissional de Artes do Espetáculo /Interpretação, 
cujo trabalho passou pela criação de um espetáculo de teatro de rua, 
intitulado “JOÃO BRANDÃO TEATRAL CIRCUS”, que estreou a 24 de Junho, 
tendo o mesmo sido protagonizado pelos alunos, pais, encarregados de 
educação e toda a comunidade interessada.
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Curso 
Profissional 
de Apoio 
à Gestão 
Desportiva 

 
O curso de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva tem merecido o 

reconhecimento da comunidade local, pelo trabalho e colaboração na 
organização de eventos desportivos, nas diversas modalidades. 

Este curso tem como principal objetivo formar profissionais que 
colaborem na gestão e manutenção de instalações e equipamentos 
desportivos e participem na concepção, desenvolvimento e avaliação 
de programas, atividades e eventos desportivos em diversos contextos 
organizacionais.

No âmbito das disciplinas da componente técnica do curso, Gestão de 
Programas e Projetos do Desporto, Gestão de Instalações Desportivas, 
Organização e Gestão Desportiva e Práticas de Atividades Físicas e 
Desportivas, os alunos realizaram visitas a vários complexos desportivos, 
consolidando os conteúdos programáticos em projetos práticos que 
aproximaram o conhecimento e a gestão de vários campos desportivos, 
promovendo ainda a prática de modalidades desportivas, sociais e 
recreativas junto da comunidade.

Faculdade de Ciências do 
Desporto e Crossfit de Coimbra

No dia 19 de outubro, os alunos tiveram a oportunidade de visitar 
os complexos de ginásios (Crossfit Coimbra e Holmes Place Coimbra) 
e a Faculdade de Ciências do Desporto de Coimbra, conhecendo o 
funcionamento do laboratório de fisiologia, bem como toda a oferta 
educativa. Esta visita permitiu que os alunos interagissem, de forma 
dinâmica, nos vários espaços promotores do desenvolvimento 
desportivo. 

EPTOLIVA – Cursos em funcionamento

 

Taça Hugo dos Santos
Os alunos colaboraram na organização e apoio logístico de mais 

uma edição da Taça Hugo dos Santos, que decorreu nos dias 2, 3, 4 e 
5 de março de 2017, em Oliveira do Hospital, terra de onde é natural o 
antigo presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) e que 
dá nome à prova. O reconhecimento do trabalho realizado ao longo 
deste evento desportivo culminou com uma sessão de fotos tiradas com 
alguns jogadores do Sport Lisboa e Benfica.

        

 

Dia do Curso no Centro de Alto 
Rendimento do Jamor

 Objetivando conhecer as modalidades de natação e atletismo, o 
Dia do Curso, que decorreu a 3 de abril, foi assinalado com as visitas 
técnicas ao Complexo Olímpico de Piscinas e Atletismo do Centro de Alto 
Rendimento do Jamor. 

 

Residência Sénior Sant’Ana

Visando a promoção do desporto junto da população sénior, os alunos 
realizaram uma visita à Residência Sénior Sant’Ana, onde junto dos idosos 
promoveram algumas iniciativas, nomeadamente o boccia, modalidade 
destinada a pessoas com paralisia cerebral e outras deficiências motoras, 
um desporto que requer muita concentração, coordenação, controlo 
muscular, precisão, trabalho em equipa e estratégia. 

 

Sport Manegement
O curso promoveu, no dia 16 de março, uma palestra alusiva ao tema 

“Sports Manegement”, no âmbito da disciplina de Gestão de Projetos 
e Programas do Desporto, destacando temas como a organização 
desportiva, gestão de instalações, eventos, programas, desporto solidário, 
parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação.

Dinamizada pelos alunos Daniel Peres, Mauro Francisco e Mamudu 
Sané, apoiados pelo professor Carlos Ferreira, esta conferência reuniu 
a presença de reconhecidas personalidades nacionais do desporto, 
nomeadamente Paulo Luís Cunha de Almeida, Presidente da Académica, 
Pedro Filipe (Pepa), Treinador do Clube Desportivo de Tondela e do 
Vereador do Desporto e Juventude do Município de Oliveira do Hospital, 
Nuno Ribeiro. 

 
Visitas a Complexos Desportivos

Nas disciplinas técnicas do curso, as atividades curriculares e extra-
curriculares foram realizadas em vários complexos desportivos, onde se 
destacam as visitas a: 

– Ginásio/Centro de Fitness RDSports; 
– Estádios Municipal de Seia, Oliveira do Hospital e Tábua; 
–  Associação Desportiva Nogueirense e Grupo Desportivo Tourizense.
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Curso 
Profissional 
de Técnico  
de Auxiliar  
de Saúde

 
O curso profissional de Técnico de Auxiliar de Saúde tem como 

objetivo a formação de jovens para a aquisição de competências 
técnicas no auxílio e prestação de cuidados aos utentes das diferentes 
unidades e serviços de saúde, bem como assegurar atividades ao nível 
do apoio logístico, administrativo e funcionamento de Hospitais públicos 
e privados, Centros de Saúde, Consultórios, Clínicas de Cosmética e 
Saúde, Centros e Lares da terceira idade, IPSS/Centros de Acolhimento e 
Residência de Crianças e Apoio Domiciliário.

Neste propósito, durante o presente ano letivo, várias foram as 
atividades que promoveram a formação técnica deste curso, envolvendo, 
não só, a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de 
aula, como o contacto e conhecimento de várias Instituições que se 
avalizam nesta área como futuras saídas profissionais. 

Dia Mundial da Alimentação

No dia 17 de outubro, o curso de Auxiliar de Saúde (3º ano) promoveu 
um conjunto de atividades com o objetivo de sensibilizar as crianças do 
Jardim de Infância Largo da Feira de Oliveira do Hospital para a prática de 
uma alimentação saudável.

Dia Mundial do Não-Fumador

O Dia Mundial do Não-Fumador foi assinalado a 17 de novembro, com 
uma ação que visou sensibilizar a população juvenil para os fatores de 
risco associados ao consumo do tabaco.

Dia Nacional do Pijama 
Tendo por objetivo reforçar as práticas de solidariedade social e 
voluntariado, fortalecendo laços comunitários, sociais e culturais com 
a população sénior e infantil, os alunos desenvolveram uma campanha 
de recolha de pijamas, com a finalidade destes virem a ser oferecidos 

EPTOLIVA – Cursos em funcionamento

às crianças do Centro de Acolhimento Temporário (CAT) da Santa Casa 
da Misericórdia de Tábua, assinalando assim, as Comemorações do Dia 
Nacional do Pijama e do Dia da Convenção Internacional dos Direitos das 
Crianças, que decorreu a 21 de Novembro de 2016. 

Visita à XXII Feira Internacional 
de minerais, gemas e fósseis da 
Universidade de Coimbra

Na visita de estudo ao Departamento das Ciências da Terra do Museu 
da Universidade de Coimbra, que decorreu a 25 de novembro, os alunos 
apreciaram os expositores nacionais e estrangeiros de pedras preciosas, 
minerais e fósseis.

Visita ao Centro de 
Interpretação Ambiental da 
Pedra do Sal 

Com o intuito de promover a investigação científica, utilizando as 
ferramentas TIC, os alunos de auxiliar de saúde foram aprendizes de 
cientista por um dia, no Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do 
Sal, em São Pedro do Estoril.

 

Seminário Saúde Mental em 
Debate 

Os alunos tiveram oportunidade de participar no Seminário - Saúde 
Mental em Debate, promovido pelo Município de Tábua e a Rede Social, em 
colaboração com a Equipa de Saúde Mental Comunitária do Pinhal Interior 

Norte, que decorreu a 5 de maio de 2017, no Centro Cultural de Tábua.

Visitas a Instituições de 
Prestação de Cuidados de Saúde

 Centro Rainha Santa Isabel da Cáritas Diocesana de Coimbra
Objetivando conhecer algumas valências reunidas no Centro Rainha 

Santa Isabel da Cáritas Diocesana de Coimbra, esta visita possibilitou o 
contacto com profissionais da Unidade de Cuidados de Longa Duração 
e Manutenção, da Clínica de Medicina Física e Reabilitação e do Apoio 
Domiciliário Integrado.

 Santa Casa da Misericórdia de Galizes
Realizada a 30 de Novembro de 2016, esta visita proporcionou 

aos alunos o conhecimento sobre uma instituição do concelho 
de Oliveira do Hospital, ligada à prestação de cuidados de saúde a 
utentes portadores de deficiência. 

  

 Lar Privado Residência Sénior Sant’Ana
Os alunos conheceram ainda uma instituição recente de carácter 

privado na valência de Lar sediada no concelho de Oliveira do Hospital.

 
 Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral de Coimbra

No dia 3 de Abril, os cursos de Auxiliar de Saúde comemoram o 
respetivo Dia do Curso com uma visita ao Centro de Reabilitação de 
Paralisia Cerebral de Coimbra, onde presentearam às crianças desta 
instituição, várias caixas de brinquedos e materiais lúdico-pedagógicos 
que foram angariados numa campanha solidária desenvolvida a esse fim.
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Curso
Profissional 
de Técnico de 
Gestão de 
Equipamentos 
Informáticos 

 
O  curso profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informá-

ticos visa a formação de profissionais aptos a instalar equipamentos e 
redes, bem como fazer a sua manutenção e administração, realizar ati-
vidades de conceção, especificação, projeto, implementação, avaliação, 
suporte e manutenção de sistemas e de tecnologias de processamento 
e transmissão de dados e informações.

EPTOLIVA – Cursos em funcionamento

Trabalhos de melhoria da rede 
de dados da Escola

        

Durante o ano letivo houve uma série de intervenções na rede 
informática da EPTOLIVA. Foram modernizados alguns dos equipamentos 
e todas as salas de aula passaram a estar equipadas com pontos de acesso 
WIFI a Gigabit. Também no Pólo de Tábua foram aumentados os pontos de 
acesso WIFI de modo a cobrir a maior área possível da escola a velocidade 
adequada. Os alunos do curso de Gestão de Equipamentos Informáticos 
estiveram envolvidos nestas tarefas e o seu contributo foi bastante 
importante para que estas tarefas fossem concluídas adequadamente.

 

Visita ao Centro  
de Interpretação Ambiental  
da Pedra do Sal

No dia 22 de março, os alunos deste curso visitaram o Centro de 
Interpretação Ambiental da Pedra do Sal em S. Pedro do Estoril e 
participaram no projeto NUCLIO – Núcleo Interactivo de Astronomia, que 
visa a promoção de iniciativas que combinando a utilização do Património 

Cultural e Ambiental com o apoio das TIC, possam promover a melhoria 
da qualidade da aprendizagem em Ciência

 

Visita ao FabLab Coimbra

Os Fablabs são locais de 
fabricação autónoma, resultado 
de um projeto do conceituado 
MIT que, ao longo dos anos, se 
têm vindo a implementar à escala 
global. Atualmente, Portugal 
conta com 15 destas unidades 
ativas, sendo mais de 700 a nível 
mundial.

Na visita ao FaBLab sediado em Coimbra, os alunos deste curso 
tomaram contacto com a evolução da fabricação e com diversos 
mecanismos e técnicas utilizados na fabricação assistida por 
computador, acompanhados pelos colaboradores locais que deram um 
contributo precioso na partilha de conhecimentos mantendo todos 
motivados.
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A melhor 
formação para a 
empregabilidade

Os alunos da EPTOLIVA realizam, em cada ano do triénio de formação do 
curso que frequentam, a componente de formação em contexto de traba-
lho em empresas/instituições, quer a nível regional, quer a nível nacional. 
Esta formação permite aos alunos consolidar as competências e conheci-
mentos ministrados em contexto de escola, bem como promover e desen-
volver a aquisição de competências humanas, sociais e profissionais. 

Orgulhamo-nos em ver o nosso trabalho reconhecido, pois ao longo dos 
25 anos de existência formamos bons profissionais e atingimos excelentes 
taxas de empregabilidade.

Este caminho não se faz sozinho, um agradecimento muito especial 
aos 70 promotores parceiros da escola, bem como a todas as empresas e 
instituições que tem colaborado com a EPTOLIVA. Só com o vosso apoio 
e contributo podemos alcançar o sucesso desejado, continuando a formar 
futuros.

EPTOLIVA – uma escola para a empregabilidade



Eptojornal Nºº 35 - julho.2017 19

Finalistas da EPTOLIVA irão 
realizar estágios profissionais 
no estrangeiro

A Eptoliva promove, uma vez mais, o Programa de Estágios 
Internacionais – o EPTOEuropa V, ao abrigo do Programa Erasmus +, 
projeto totalmente financiado e que visa proporcionar aos recém-
diplomados, do quadro de mérito, uma experiência profissional no 
espaço europeu, contribuindo para reforçar o desenvolvimento de 
competências, melhorar a empregabilidade e ganhar consciência 
cultural.

O EPTOEuropa V irá propiciar, aos seus participantes, a continuação 
da formação profissional, bem como a possibilidade de possuir um 
Curriculum Vitae de qualidade, certificação e acreditação nacional e 
europeia, assente na valorização da diversidade, capacidade de iniciativa 
e autonomia, sentido de pertença à Europa multicultural e humanista.

Este ano foi criado um novo logótipo para este programa na 
EPTOLIVA, da autoria da aluna Tânia Filipa Almeida, do 3º ano do Curso 
Profissional de Design de Equipamento, associado assim ao projeto, já 
com 5 edições e que conta com o apoio dos Municípios de Oliveira do 
Hospital e de Tábua. 
 

No presente ano letivo, foram contemplados os alunos Paulo 
Joel Ferrão e Rodrigo Pegado, do Curso Profissional de Gestão de 
Equipamentos Informáticos, João Cardoso, do Curso de Profissional de 
Design de Equipamento, Joana Brites e João Silva, do Curso Profissional 
de Turismo, Beatriz Marques, Carolina Costa e Rute Nunes, do Curso 
Profissional de Auxiliar de Saúde. À semelhança dos projetos anteriores, 
os países escolhidos para esta experiência são Espanha (Sevilha), Itália 
(Pádua) e Reino Unido (Londonderry).

 
Segundo o testemunho destes alunos, estes esperam que 

esta experiência lhes dê a oportunidade de melhorarem as suas 
competências, como a proficiência numa língua estrangeira, a 
comunicação, a adaptabilidade ou a possibilidade de aprender a viver e 
a trabalhar com pessoas de diferentes nacionalidades e culturas.

EPTOLIVA – investe na sua internacionalização com estágios na Europa

1. Qual é a tua motivação  
para participar neste programa 
(Erasmus +)?

João Cardoso: “Porque sei que o Erasmus é um ponto muito 
importante no nosso currículo e também por ter curiosidade em 
conhecer a cultura de outro país!” 

Rodrigo Pegado: “Porque é uma experiência que provavelmente não 
vou poder repetir. É também uma oportunidade para enriquecer o meu 
currículo e uma oportunidade única a nível de enriquecimento pessoal.”

Paulo Joel Ferrão: “Gostava de saber como é trabalhar noutro país, 
ter a possibilidade de adquirir mais conhecimentos na minha área de 
formação e também para conhecer um novo país.”

Joana Brites: “É uma oportunidade de conhecer uma nova língua, 
outras culturas e de enriquecimento pessoal, de crescimento.”

João Francisco Silva: “Tenho imensa curiosidade em participar num 
programa deste género, pela experiência, pelo conhecimento de novas 
culturas, de novas pessoas e para adquirir novos métodos de trabalho.”

Beatriz Marques: “Este programa sempre chamou a minha atenção. 
Acho que ao fazermos Erasmus ganha-se uma experiência nova e 
enriquecedora, ao nível do currículo pessoal e profissional. Considero 
que esta experiência vai preparar-me para a vida pessoal e profissional. 
E, claro, pela oportunidade de conhecer um novo país, uma nova 
cultura e uma língua nova.”

Carolina Costa: “Acho que o Erasmus é uma experiência e 
oportunidade única de enriquecimento curricular, pessoal e profissional. 
Pela possibilidade de conhecer um novo país e numa nova língua.”

Rute Nunes: “Por ser uma experiência nova e única e que não deve 
ser desperdiçada. Pelo conhecimento de um novo país, de uma nova 
cultura e de uma nova língua. Pela possibilidade de aprender coisas 
novas e de adquirir novas competências.”

 2. Quais são as tuas 
expectativas relativamente  
ao estágio?

João Cardoso: “Adquirir novos conhecimentos, novos conteúdos, 
novas maneiras de pensar e de ver as coisas, adquirir novas 
competências. Ganhar mais responsabilidade.” 

Rodrigo Pegado: “Ganhar mais conhecimentos ao nível da língua, 
mais competências dentro da minha área de formação, novos métodos 
de trabalho. Ganhar mais maturidade e responsabilidade.”

Paulo Joel Ferrão: “Aprender coisas novas, novas formas de 
trabalhar e claro ganhar alguma independência.”

Joana Brites: “Aprofundar mais os meus conhecimentos linguísticos, 
novos métodos de trabalho e aumentar os meus conhecimentos 
dentro da minha área de formação.”

João Francisco Silva: “Melhorar as minhas capacidades linguísticas, 
bem como as minhas competências de comunicação com diferentes 
pessoas, em diferentes meios e adquirir mais conhecimentos dentro da 
minha área de formação.”

Beatriz Marques: “Enriquecer-me a nível profissional, adquirir 
mais conhecimentos, mais experiência. Irá, certamente, enriquecer o 
meu currículo, o que provavelmente me dará mais oportunidades de 
emprego.”

Carolina Costa: “Será uma forma de enriquecimento pessoal 
e profissional, uma vez que irei estar em contacto com diferentes 
pessoas, de diferentes culturas e com métodos de trabalho 
distintos.”

Rute Nunes: “Espero adquirir novas competências dentro da 
minha área de formação, novos métodos de trabalho e irei aprender 
a agir em diferentes situações, fatores que irão contribuir para o meu 
enriquecimento, quer a nível pessoal, como profissional.”

CAROLINA COSTA JOANA BRITES

JOÃO CARDOSO RODRIGO PEGADO

JOÃO SILVA RUTE NUNES

JOEL FERRÃO BEATRIZ MARQUES
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EPTOLIVA elege nova 
Associação de Estudantes

A primeira iniciativa a abrir o início do 2º período letivo foi a Tomada 
de Posse dos Órgãos Sociais da Associação de Estudantes da EPTOLIVA, 
numa cerimónia que decorreu na Biblioteca das instalações da sede 
da EPTOLIVA em Oliveira do Hospital. Os órgãos eleitos são presididos 
pelos alunos Rute Pegado, aluna do 2º ano do curso de Multimédia, na 
Mesa da Assembleia Geral, João Cardoso, aluno do 3º ano do curso de 
Design, no Conselho Fiscal e Carlos Quintino, aluno do 3º ano do curso 
de Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel, como Presidente 
da Direção. 

Nesta cerimónia foram elencadas as prioridades da intervenção da 
Direção da Associação de Estudantes da EPTOLIVA, 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 todos os estudantes, 
bem como no plano de atividades que incorporará diversas iniciativas 
desportivas e culturais a desenvolver na EPTOLIVA. 

O Presidente da ADEPTOLIVA, Daniel Dinis Costa, destacou a 
responsabilidade que os empossados órgãos têm na divulgação 
da escola junto da comunidade envolvente de Tábua e Oliveira do 
Hospital, assim como o papel importante que terão na construção 
do projeto educativo da Escola, que se quer participado por todos os 
alunos, apelando à participação destes na apresentação de ideias e 
projetos, na certeza de que a escola estará “disponível para ajudar no 
que precisarem”.

O Vereador do Desporto e Juventude, Nuno Ribeiro, aludiu à 
cidadania e ao associativismo dos alunos para a continuidade de um 
caminho muito honroso que a EPTOLIVA tem trilhado ao longo destes 
25 anos. Elogiou a constante participação dos alunos desta escola nas 
atividades desenvolvidas pelos seus pelouros e deixou o repto para que 
os elementos da Associação de Estudantes continuem esse trabalho 
e sejam uma voz de todos os seus colegas no Conselho Municipal da 

EPTOLIVA – Uma escola de cidadania

Juventude. 
A Vereadora da Educação, Graça Silva, disse contar com um papel 

ativo da Associação de Estudantes no Conselho Municipal de Educação, 
sendo um parceiro na constante melhoria da oferta educativa do 
concelho, disponibilizando toda a colaboração do Município de Oliveira 
do Hospital para os novos membros da Associação de Estudantes. 

Carlos Quintino, o novo Presidente da Direção da Associação de 
Estudantes da EPTOLIVA expressou ser uma honra poder representar 
os alunos desta escola, sobretudo naquele que será o seu último ano 
de formação e elencou algumas propostas de ações a desenvolver 
de forma a promover mais atividades e melhores recursos físicos nos 
edifícios da sede e pólo de Tábua da EPTOLIVA.  

Associação de Estudantes 
promove Torneio de Matrecos

Entre várias iniciativas promovidas pela Associação de Estudantes 
da EPTOLIVA, o Torneio de Matrecos que decorreu de 29 a 31 de 
março, envolveu alunos e professores para o apuramento dos 1º, 2º e 3º 
classificados, em vários jogos que decorreram nos intervalos e nas pausas 
do almoço sem interferência com os horários da componente letiva.

Os primeiros classificados e colossais vencedores deste Torneio de 
Matrecos foi a equipa “Mia Khalifa” constituída por Alexandre Marques 
e Diogo Dias, alunos do 1º ano do curso profissional Mecatrónica 
Automóvel/Manutenção Industrial.

Os segundos premiados, da equipa “Escolhe Tu”, coube aos alunos 
David Lourenço e Igor Oliveira, também do 1º ano do curso Mecatrónica 
Automóvel/Manutenção Industrial.

Os professores Rogério Duarte e Tiago Coelho da equipa “RT” 
conquistaram o 3º lugar desta competição.

 

Programa Parlamento dos 
Jovens

A Constituição que temos, a Constituição que queremos: 
desafios ao Poder Local

À semelhança dos anos transatos, a EPTOLIVA foi uma das escolas 
participantes no programa Parlamento dos Jovens. O Parlamento 
dos Jovens é uma iniciativa institucional da Assembleia da República, 
desenvolvida ao longo do ano letivo com as Escolas de todo o país. 

A Sessão Distrital realizada a 7 de março, no Auditório do IPDJ em 
Coimbra, contou com a participação de 19 escolas do Distrito de 
Coimbra, e a EPTOLIVA esteve representada pelos alunos do 3º ano 
do curso de Auxiliar de Saúde, Bruno Paulino e Carolina Costa como 
deputados efetivos e Beatriz Marques como deputada suplente, tendo 
estes brilhantes deputados conseguido eleger esta escola profissional 
como suplente à Sessão Nacional, uma distinção que já não é 
experienciada pela EPTOLIVA há alguns anos a esta parte.

A participação da escola neste tipo de programas é muito importante 
uma vez que promove, nos alunos, um maior sentido de cidadania, 
estimulando o gosto pela participação cívica e política. Difunde o 
debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas 
regras de formação das decisões. Estimula as capacidades de expressão 
e argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da 
tolerância e da formação da vontade da maioria.
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EPTOLIVA – uma escola de referência
 

Quando nos aproximamos do fim de mais um ano 
letivo, não posso deixar de enaltecer nesta edição do 
“EptoJornal” o sucesso que a Eptoliva tem vindo a 
alcançar ano após ano, transformando-se cada vez mais, 
no panorama do ensino profissional, numa escola de 
referência em toda a região. 

Hoje, em pleno contraste com outros tempos, a 
Eptoliva é uma escola profissional de reconhecido 
prestígio, que é notícia pelas boas práticas, pela sua 
abertura à comunidade e, sobretudo, pelo espírito de 
empreendedorismo que tem vindo a incutir nos seus 
alunos que, com inovação, continuam a vencer concursos 
a nível regional e nacional, estando inclusivamente 
representados em projetos europeus.

Todos nos devemos, pois, sentir orgulhosos por termos 
uma Escola cada vez mais preocupada com o futuro dos 
seus alunos, fruto de um trabalho de união e dedicação 
a um projeto educativo que visa a preparação de uma 
geração de jovens qualificados, empreendedores e com 
todo um conjunto de capacidades, que lhes facilita a 
entrada no mercado de trabalho.

Após ter completado recentemente 25 anos de 
existência, a Eptoliva continua portanto com grande fulgor 
e é, hoje, uma instituição que vive em perfeita harmonia 
com o tecido empresarial da região e com excelentes 
relações com o mercado empregador, apostando na 
qualificação profissional de jovens em áreas profissionais 
com mais carência de mão-de-obra qualificada.

Estamos a falar de uma Escola que conseguiu congregar 

à sua volta cerca de 70 promotores, instituições e empresas 
parceiras que, conjuntamente com os seus municípios 
associados – Oliveira do Hospital e Tábua –trabalham 
coletivamente para o futuro dos nossos jovens.

Num concelho que tem vindo a fazer uma grande 
aposta na área da Educação e que detém hoje um 
sistema de ensino que começa no pré-escolar e termina 
no ensino superior, no grau de mestrado, a Eptoliva – com 
dez cursos profissionais que fazem parte da sua oferta 
formativa – é também hoje uma importante porta de 
acesso ao ensino superior. 

Não posso também deixar de registar o trabalho notável 
que a Eptoliva vem desenvolvendo ao nível da sua 
sustentabilidade financeira, tendo apresentado no final 
de 2016 um resultado líquido expressivo e que permitiu 
abater o passivo com que a escola vivia há muitos anos.

Por último, faço votos para que a Eptoliva continue a 
desafiar o futuro com a mesma determinação e deixo aqui 
uma palavra de agradecimento à direção da escola, corpo 
docente e não docente, alunos, pais e encarregados de 
educação, porque só com todos é possível continuar a 
valorizar este projeto educativo para continuar a formar 
futuros.

A EPTOLIVA oferece aos seus alunos um conjunto 
de oportunidades ímpares, preparando-os e 
consciencializando-os para a importância do mercado 
de trabalho, promovendo um conjunto de experiências 
e conhecimentos que potencializam o desenvolver de 
relaçőes interpessoais, normas e valores organizacionais.

O relacionamento da EPTOLIVA e da sua actividade 
de educação com o poder local, nomeadamente com o 
Município de Tábua e com a sociedade civil alavanca o seu 
posicionamento no mundo laboral agentes escolares, 
fortalecendo a ligação com agentes económicos locais, 
regionais, nacionais e internacionais.

A implantação desta Escola Profissional na Região 
e o reconhecimento do trabalho efetuado pelos seus 
agentes educativos, bem como os prémios alcançados 
reforçam o seu valor na sociedade e levam a que o 
Município de Tábua se reveja de forma ativa neste projeto 
de formação e de integraçăo dos jovens na sociedade.

Decorreu a 20 de fevereiro, no Centro Cultural de Tábua, a 
conferência subordinada ao tema “Os Desafios do Ensino Profissional 
na Atualidade”, cuja organização esteve a cargo do Município de 
Tábua e da EPTOLIVA, e contou com o apoio do Conselho Nacional de 
Educação, reunindo a presença dos especialistas da educação, David 
Justino, antigo ministro da educação; Luís Alcoforado, professor na 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra; e Assumpta Coimbra, diretora do Centro de Formação da 
Associação de Escolas Coimbra Interior, bem como dos autarcas, Graça 
Silva, vereadora da Educação do Município de Oliveira do Hospital; 
Mário Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Tábua, e da vice-
presidente e vereadora da Educação, Ana Paula Neves.

Como referiu David Justino, presidente do Conselho Nacional de 
Educação, o ensino profissional terá que existir forçosamente ancorado 
em três pilares fundamentais, que permitam ao aluno adquirir 
competências técnicas, pessoais e sociais que coadjuvem o seu futuro 
na vida ativa como profissional, pessoa e cidadão. Para o efeito, propôs 
ainda a revisão dos planos curriculares dos cursos profissionais em 
vigor, que segundo este, devem ser consonantes com as realidades 
territoriais das escolas que os ministram, afilando desta forma, a oferta 
de técnicos qualificados às necessidades locais dos mercados de 
trabalho. Corroborando a mesma perspetiva, Luís Alcoforado aludiu 
aos modelos que caracterizam as gerações recentes e modernas 
estabelecendo as exigências destas particularidades geracionais na 
construção do futuro e gestão de carreiras, concluindo que o ensino 
profissional é a modalidade formativa melhor posicionada para uma 
aprendizagem ao longo da vida, fundamentada na premissa de facultar 

a cada indivíduo, um conhecimento dinâmico, que conjuga o saber ao 
saber fazer, a formação pessoal e social e a capacidade deste se adaptar 
e responder aos desafios de um mundo em constante mudança. 

Agradado com as conclusões desta conferência e da aderência 
de outras entidades formativas neste encontro, onde estiveram o 
Conservatório de Música e Artes do Dão, Escola Profissional de Tondela, 
Agrupamento de Escolas de Tábua e Associação Beira Aguieira de 
Apoio ao Deficiente Visual, Daniel Costa, presidente da direção da 
ADEPTOLIVA, não escondeu a sua satisfação em presidir aos destinos da 
EPTOLIVA, considerada hoje como “a escola mais empreendedora da 
região”, referindo que as alusões desta conferência comprovam a sua 
aposta clara na componente prática e ligação ao mundo empresarial 
fundeada no empreendedorismo, como estratégia fundamental de 
sucesso no percurso formativo dos alunos que, nos últimos anos têm 
vindo a eleger preferencialmente esta modalidade de ensino. Para este 
diretor, a formação profissional é uma vertente de ensino projetada na 
construção de valores e aptidões que servem de base à praxis humana. 
“Temos que reaprender a educar em Portugal” considera Daniel Costa, 
não tendo dúvidas que o futuro passa “muito” pelo modelo de ensino 
profissional.

EPTOLIVA – Ao serviço de uma região

EPTOLIVA debateu “Os Desafios do Ensino Profissional na Atualidade”

José Carlos 
Alexandrino
Presidente do Município 
de Oliveira do Hospital

Mário
de Almeida 
Loureiro
Presidente do Município 
de Tábua
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Vantagens de estudar na EPTOLIVA

Visabeira Turismo
Ameal Óptica
Ana Sofia Cabeleireiros
Anita Papelaria
Argomagazine - Artes Gráficas e 
Papelaria
Bambino - Roupa e Calçado de 
Criança
Bio-San
Blue Jeans
Buddha Zen - Instituto de Beleza
Centro Musical OH
CMPOH
Clínica Médica e Paramédica de 
Oliveira do Hospital
CopiArte - Irmãos Seixas
Cornocópia
Corpus Ginásio
Deco Lar
Dental Sal

Encantu’s
Escola de Condução FICA
Escolas de Condução Grupo Rota 
da Estrela
Escolas de Condução MGA
Estúdios Paralaxe
Fantasia
FertaImpress
Florista A Vera
Galerias Sopolar
Geminus
HM Centro Óptico
Karllu’ys
Lava Já
Login - Informática
Medentis
Meio Mundo Livraria e Papelaria
Nature – Desportos da Natureza 
Mimi D’Or
Nelita - Pronto a Vestir

Olho - Sistemas Informáticos
Óptica do ConcelhoOrtoconfort
Papelaria Tabuense
Papiro – Papelaria
Picadilly - Modas, Calçado e Sport-
sware
Pinguim Sport
Print + - Tinteiros e Toner´s
R & M Informática
Rita Correia - Estética
Roupeiro
Sapataria Marlice
Sapataria Zé Manel
Seiatrónica
Stilus
Sweet Memories - Publicity & 
Photography
Vina
Vitalfisio
Zen Cabeleireiros

Cartão EPTOLIVA, descontos e promoções até 30%

Funções:
. Cartão de Estudante;
. Cartão de Identificação de 
Promotor, 
Funcionários e Colabora-
dores;
. 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 apre-
sentação 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 des-
contos 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 di-
reito a subsídio de alimentação, transporte, alo-
jamento e material escolar segundo a legislação 
em vigor? 

Sabias que os cursos da EPTOLIVA te permitem 
aprender uma profissão e entrar no mercado de 
trabalho?

Sabias que os cursos da EPTOLIVA te dão a pos-
sibilidade de prosseguir os estudos para o ensino 
superior? 

Sabias que a EPTOLIVA possui um Gabinete 
de Apoio à Inserção no Mercado de Trabalho que 
funciona em permanência para apoiar os seus 
alunos e tem por objectivo manter contactos pri-
vilegiados com os agentes económicos da região, 
promovendo e apoiando a integração no mercado 
de trabalho dos alunos que terminam os cursos na 
EPTOLIVA?

Sabias que a a EPTOLIVA proporciona aos seus 
alunos finalistas a realização de estágios no es-
trangeiro através do programa EPTOEUROPA – 
Erasmus+? 

Sabias que ao estudares na EPTOLIVA tens di-
reito a um Programa de Incentivo ao Estudo/Mé-
rito Escolar? 

Sabias que estudando na EPTOLIVA tens ao teu 
dispor um Gabinete Orientação Escolar e Profis-
sional, com apoio permanente de uma psicóloga. 
Este Gabinete assegura, na prossecução das suas 
atribuições, o acompanhamento do aluno, indivi-
dualmente ou em grupo, ao longo do processo 
educativo, bem como o apoio ao desenvolvimen-
to do sistema de relações interpessoais no interior 
da escola e entre esta e a comunidade?

Sabias que a EPTOLIVA participa todos os anos 
no Desporto Escolar, tendo-se sagrado este ano 
tricampeã Distrital de Futsal na categoria de Junio-
res/Seniores?

Sabias que na EPTOLIVA tens um Corpo Docen-
te jovem e dinâmico permitindo um acompanha-
mento diferenciado para cada aluno? 

Sabias que na EPTOLIVA tens acesso ao Cartão 
EPTOLIVA que te dá centenas de descontos? 

Sabias que a EPTOLIVA é a escola que mais prémios 
tem ganho em projetos de empreendedorismo?

Estudar na EPTOLIVA . Apoios superiores  a 2000€/ano

INSCRIÇÕES
ABERTAS

> 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 *

(* de acordo com a legislação em vigor)

> Bolsa em período de estágio

> Disponibilização de material didático

> Prémios de Incentivo 

ao Estudo/Mérito Escolar 

no valor de 1500€
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