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Daniel Luís Domingues e Dinis Costa
Presidente da ADEPTOLIVA

Os alunos não são números. São pessoas. Este tem sido o mote de trabalho de uma escola profissional diferente. Diferente porque tem excelentes profissionais que formam excelentes técnicos profissionais para o futuro. É diferente porque trata todos os alunos de forma igual. Com iguais
condições de ensino e aprendizagem. Com iguais condições de estágios profissionais nas melhores empresas. Com iguais oportunidades de visitas
de estudo às melhores instituições e empresas. Com iguais oportunidades no acesso ao mercado de trabalho e ao ensino superior. Com igual apoio
individualizado diferente para cada aluno. A EPTOLIVA é uma escola diferente nos resultados que reconhecem o seu trabalho. Nos inúmeros concursos de empreendedorismo que vencemos. Diferente na região de Coimbra por ser a 1ª escola profissional nos Rankings. Diferente no país por ser
a 3ª melhor escola profissional. Diferente por ser uma escola que se relaciona e vive com a comunidade. Diferente por ser uma grande sala de aula
aberta à região e ao país. Diferente por ensinar aquilo que os alunos escolhem aprender. Diferente por ser uma escola prática e com boas práticas.
Diferente por ser uma escola viva, dinâmica, preparada para o futuro. Diferente porque respeita as diferenças e necessidades de cada um dos seus
alunos. Somos diferentes, porque queremos continuar a ser iguais a nós próprios. Obrigado a todos os alunos, pais, professores, pessoal não docente,
promotores e Municípios de Oliveira do Hospital e Tábua, por nos ajudarem a Formar Futuros. Obrigado Família EPTOLIVA.

Ricardo Manuel Oliveira da Silva Cruz
Vice-Presidente do Município de Tábua
e Vereador da Educação, Formação e Empreendedorismo Jovem
A EPTOLIVA – Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil, soube perceber da necessidade do grande desiderato da sociedade em
acolher um novo Ensino Profissional que, enraizado na sua essência na flexibilidade, através de aprendizagens modulares, que incutem a consideração pelos ritmos de aprendizagem, e numa aposta renovada e constante em aprendizagens desenhadas e estruturadas em projetos integradores,
numa verdadeira ligação ao tecido socioeconómico local, regional e nacional, fazem desta instituição uma das melhores a nível Nacional.
Esta nova ambição para o nosso Ensino Profissional, que terá de ser acompanhada pelos Municípios, que através de uma parceria constante com
a Direção da EPTOLIVA e os seus Promotores, persistindo diariamente, através da concretização dos anseios dos nossos jovens alunos e do setor
empresarial é que poderemos responder às grandes aspirações da sociedade atual e futura.
São destas Escolas que os Concelhos precisam, são nestas Escolas que a Região acredita, são com estas Escolas que a Comunidade Escolar, constituída por Alunos, Professores, Pessoal não docente, Pais e Encarregados de Educação, Empresas e Instituições e restantes Estabelecimentos de
Ensino se pode construir um futuro melhor!

Maria da Graça Silva
Vereadora
Município de Oliveira do Hospital
A missão de uma escola profissional é cada vez mais demonstrar à comunidade que é capaz de capacitar os alunos para poderem prosseguir os
seus estudos e a sua vida profissional com as competências necessárias para alcançarem os seus sonhos.
Acreditar que os cursos profissionais são tão válidos como o currículo regular não é uma mensagem fácil de passar para os encarregados de educação. Há ainda algum trabalho a fazer no sentido de que os cursos profissionais sejam uma opção.
A Eptoliva ao longo dos últimos anos tem sabido criar estratégias para que os alunos sintam esta escola como uma opção certa no seu percurso
escolar, tendo vindo a conquistar um espaço próprio, com distinção. São muitos os prémios conquistados e muitas as distinções recebidas a nível
nacional e internacional.
É sem dúvida a melhor escola profissional da região e porventura uma das melhores do país.
Este ano letivo, que agora termina, foi sem dúvida mais um ano recheado de grandes conquistas que dão notoriedade à escola, que enchem de
orgulho alunos, professores, encarregados de educação, funcionários e a sua direção.
O Caminho está encontrado. É preciso continuar a trabalhar para a conquista de mais e novos títulos. Continuar a crescer e sobretudo a manter a
qualidade do ensino, ajudando os alunos a encontrarem o seu caminho.

ADEPTOLIVA aprova Orçamento e Plano de Atividades por unanimidade
Na reunião da Assembleia Geral da ADEPTOLIVA - Associação para
o Desenvolvimento do Ensino Profissional dos Concelhos de Tábua,
Oliveira do Hospital e Arganil, realizada em dezembro de 2017, Daniel
Costa congratulou-se com o elevado número de jovens que, no presente ano letivo, escolheu a EPTOLIVA para continuar os seus estudos,
registando uma população escolar de 230 alunos distribuídos por 16
cursos profissionais.
A aprovação, por unanimidade, do novo orçamento, fundamentado
na sustentabilidade financeira e pedagógica da ADEPTOLIVA, teve por
base o excelente desempenho financeiro, resultante da gestão equili-

brada, rigorosa e transparente que tem caracterizado a escola nestes
últimos anos.
O ambicioso plano anual de atividades da EPTOLIVA, aprovado por
unanimidade, constitui uma ferramenta fundamental na promoção da
qualidade do ensino que a Escola ministra, tal é a diversidade das atividades propostas, focadas nos alunos e na sua formação profissional
futura, essencialmente viradas para o mundo real e para a comunidade
da região.
Efetuado o balanço do mandato da ADEPTOLIVA que findou em
novembro 2017, foi proposto um voto de louvor à direção cessante

pelos excelentes resultados pedagógicos e financeiros alcançados.
Atualmente, esta direção é constituída na presidência por Daniel Costa, a Vereadora Graça Silva em representação do Município de Oliveira
do Hospital e o vice-presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo
Cruz, tendo sido ainda realizada a eleição dos membros da Assembleia
Geral e Conselho Fiscal para o quadriénio 2017/2021, cujo escrutínio
determinou a representação da ADIBER, SOTRAGAN e VAB na Assembleia Geral e AZURIBEIRA, IRMÃOS GONÇALVES e SOCORREIAS no
Conselho Fiscal.
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EPTOLIVA
José Francisco Tavares Rolo
Presidente da Assembleia Geral da ADEPTOLIVA
Vice-Presidente do Município de Oliveira do Hospital

EPTOLIVA: uma escola de sucesso
Há dias em mais uma das várias iniciativas de grande interesse para a
comunidade educativa do concelho de Oliveira do Hospital e da região
da Beira Serra, dedicada ao ambiente criativo, inovador, empreendedor
que caracteriza a Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e
Arganil, tive a oportunidade de destacar esta qualidade da escola: o seu
evidente e público sucesso.
E todos quantos se habilitassem a frequentar os vários cursos – porque a oferta é diversa e vai ao encontro de várias vontades e procuras
– têm fortes possibilidades de ver as suas capacidades, seja enquanto
alunos ou jovens empreendedores, reconhecidas. São factos que todos
conhecem.
E este reconhecimento, felizmente, vem da crescente procura da Escola para formar jovens com competências para o mercado de trabalho,
mas também daqueles que da EPTOLIVA prosseguem para o Ensino Superior, em valores muito acima da média nacional – 13% contra 25%, o
que é assinalável.
A EPTOLIVA é uma escola de sucesso, acima de tudo porque tem uma
excelente cultura de escola integrada em rede e trabalhando em cooperação. Na relação de cumplicidade criativa dos alunos com professores;
na interacção da escola com as empresas da região; na integração das
empresas e instituições da região nos órgãos de consulta e decisão da
escola; na crescente articulação que a escola tem vindo a estabelecer
com o Sistema Cientifico Tecnológico Nacional, ou seja, com Universidades e Politécnicos e com entidades na área da investigação científica e
tecnológica. Estreitar as relações de cooperação com o Instituto Politéc-

nico de Coimbra, com a ESTGOH com o ISEC e com o Campus de Ciência
e Tecnologia da BLC3 estão aí para o demonstrar.
Se há 25 anos atrás o Professor e Presidente César Oliveira, acompanhado do Eng. Ivo Portela, da Dra. Maria Antónia Matos e outros visionários, tomaram a decisão certa de criar ensino profissional da região;
nos anos mais recentes as renovadas e bem dinâmicas direcções da
Escola souberam fazer face ao grande desafio que se colocava ao ensino profissional: afirmar-se pela excelência para crescer. O crescimento
da afirmação da Escola, os resultados dos seus alunos e o aumento na
procura da oferta formativa da escola por parte de novos alunos, tem
demonstrado que o novo rumo tomado fez da EPTOLVA uma escola de
referência da região e no país.
O que é motivo para dizer que a ETPOLIVA tem sido um excelente investimento dos Municípios de Oliveira do Hospital e de Tábua na formação de profissionais qualificados e na formação especializada de jovens
alunos. Um investimento de caracter reprodutivo; sustentável e socialmente inclusivo.
Claros, depois vêm os prémios e os galardões: da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra; da Fundação Ilídio Pinho, dos concursos da Mostra Nacional de Ciência, ou o justo reconhecimento da excelência da escola efectuado este mês pela senhora Secretária de Estado
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professora Doutora Fernanda
Rollo.
O bom trabalho, que se deve a todos os profissionais, é para continuar.
E faz-nos muito bem.

ADEPTOLIVA aprova Relatório de Contas 2017 com o melhor resultado de sempre

Na última Assembleia Geral da ADEPTOLIVA, que contou com uma significativa participação dos seus promotores associados, foram
prestadas várias informações sobre o trabalho
desenvolvido pela EPTOLIVA, com especial
destaque para a apresentação do Relatório de
Gestão e Contas de 2017, que foi aprovado por
unanimidade.
De registar que pelo sexto ano consecutivo,
a ADEPTOLIVA registou um resultado líquido
positivo no ano de 2017, e como referiu Daniel
Costa “ é um dos melhores resultados líquidos
de sempre. Em 2017, a ADEPTOLIVA atingiu
todos os objetivos propostos, alcançando a
sustentabilidade financeira e pedagógica,
com um resultado financeiro excelente que se
deve principalmente ao aumento verificado

na rubrica de subsídios à exploração, resultante do aumento do número de alunos, assim
como na continuidade da gestão eficiente e
rigorosa dos recursos existentes na ADEPTOLIVA e na redução dos gastos com financiamento externo”.
O Presidente da ADEPTOLIVA apresentou
também à Assembleia Geral as linhas de intervenção estratégicas para triénio 2017/2020,
consubstanciadas na apresentação do Projeto
Educativo, o qual foi também aprovado por
unanimidade.
Ulteriormente os resultados alcançados no
ranking de escolas, esta Assembleia, na voz
dos Promotores, não deixou de manifestar o
seu reconhecimento e orgulho por integrar
um projeto educativo com este resultado, e

manifestamente fundamental para os concelhos de Oliveira do Hospital, Tábua e todo o
território da Beira Serra, tendo sido aprovado
um voto de reconhecimento e louvor. Também sobre o 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 reconhecimento a todos os alunos e professores que têm
contribuído para sucesso educativo, científico
e tecnológico da EPTOLIVA. “É com base neste
trabalho conjunto que a Direção da ADEPTOLIVA continuará a apostar num ensino profissional de excelência, que fazem da EPTOLIVA
uma marca de referência na região”.

3º Lugar Nacional e
1º Lugar Distrital
no melhor desempenho
dos cursos profissionais
Segundo os dados disponibilizados, a 3 de fevereiro de 2018, pela Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), a EPTOLIVA
– Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil, situa-se entre as melhores escolas profissionais do País, ocupando o 3º lugar no
melhor desempenho dos cursos profissionais.
Tendo em conta o triénio de formação 20132016, a DGEEC apurou o número e a idade de
alunos inscritos, a taxa de abandono, os apoios
da Ação Social Escolar e a taxa de conclusão
dos cursos profissionais e, de entre 589 escolas,
que reuniam os requisitos para serem analisadas, a EPTOLIVA ocupa o honroso terceiro lugar
no ranking a nível nacional e o meritório primeiro lugar na região de Coimbra.
Comprovando a estratégia clara dos Municípios de Oliveira do Hospital e Tábua no investimento do Ensino Profissional como fator de
desenvolvimento nos territórios de abrangência da EPTOLIVA, o Presidente da ADEPTOLIVA,
congratula-se pelo lugar que o ensino profissional tem conquistado e pelo reconhecimento
que começa a ser atribuído a esta modalidade
de ensino e em particular à EPTOLIVA, referindo
que os resultados alcançados pela escola se devem ao trabalho e empenho de todos os professores, alunos, pessoal não docente e comunidade educativa, salientando o profissionalismo
e o humanismo deste contexto escolar.

“Os rankings “valem o que valem”. Mas podem e devem ser instrumentos de trabalho e
indicadores de sucesso escolar que importa
analisar e valorizar, de forma a melhorar e adequar práticas de ensino e aprendizagem. Com
este resultado, fica clara a estratégia da EPTOLIVA na aposta na qualidade do ensino. Afinal
esta escola não ganha apenas prémios. Esta escola tem um ensino de referência reconhecido,
fruto de uma educação em que os alunos “não
são números, são pessoas”.
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Cerimónia de Abertura
do Ano Escolar e
Entrega de Prémios de Mérito

Decorreu a 13 de setembro de 2017, na Casa da Cultura César Oliveira, a Cerimónia de abertura do ano escolar da EPTOLIVA com a habitual
recepção aos novos alunos.

Do programa desta sessão comemorativa, destacaram-se a Tomada
de Posse dos novos corpos sociais da Associação de Estudantes, presidida por Henrique Castanheira; a apresentação da coreografia de movimento “Sem Amarras” pelo Curso Profissional de Artes do Espetáculo/
Interpretação (1º ano); a apresentação do projeto “Desporto Adaptado” com os utentes da ARCIAL dinamizada pelo Curso de Apoio à Gestão Desportiva (2º ano) e a Largada de 220 balões verdes pelos alunos
que constituem atualmente os cursos em funcionamento na escola,
consagrando no momento presente e futuro “Jovens pelo Renascer”, a
memória à tragédia de 15 de Outubro, e que como referiu o Secretário
de Estado “Não tenho dúvidas que são os jovens, a esperança para o
concelho e para a região”.

Um evento onde se associaram as presenças e saudações do presidente da ADEPTOLIVA, Prof. Daniel Costa, da vereadora Prof. Graça
Silva em representação do Município de Oliveira do Hospital e do vice-presidente do Câmara Municipal de Tábua, Dr. Ricardo Cruz, que não
pouparam elogios ao trabalho desenvolvido pela Escola e reforçaram
os desejos de continuação dos maiores sucessos associados aos votos de um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos os presentes.

XXIX Feira do Queijo, do Pão,
dos Enchidos e do Mel de
TÁBUA

Gratulada com as intervenções do Presidente da ADEPTOLIVA, Prof.
Daniel Costa, do Presidente do Município de Oliveira do Hospital, Prof.
José Carlos Alexandrino, e da Prof.ª Luísa Ramos, em representação
da Câmara Municipal de Tábua, que 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 2014/2017 e prémios relativos ao Programa de Incentivo ao Estudo/Mérito Escolar.

Comemoração do 26º
Aniversário da EPTOLIVA

Família EPTOLIVA
Um Natal Especial para todos

A habitual festa de Natal que decorreu no final da tarde do dia 14
de dezembro presenteou toda a comunidade escolar e familiares, num
espetáculo que decorreu no Centro Cultural de Tábua. Neste momento de comunhão, passaram pelo palco todos os 16 cursos, dando a
conhecer as suas atividades através do teatro, da dança, da música, da
saúde e do desporto.

A EPTOLIVA assinalou a 10 de novembro, a comemoração do seu
26º Aniversário numa cerimónia privilegiada com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo,
e os responsáveis pela entidade gestora da escola, Prof. Daniel Costa
(presidente da direção da ADEPTOLIVA), Prof. José Carlos Alexandrino
(presidente do Município de Oliveira do Hospital) e Dr. Ricardo Cruz
(vice-presidente do Município de Tábua).

Nos dias 3 e 4 de março decorreu no Pavilhão Multiusos a vigésima nona edição da Feira do Queijo, do Pão, dos Enchidos e do Mel de
Tábua, 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, que se fez representar pelos cursos profissionais de Turismo, Artes do Espetáculo/Interpretação e 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 ativa, empenhada
e responsável.
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XXVII Festa do Queijo
de Oliveira do Hospital

Uma Semana de Leituras
com a Comunidade

No fim-de-semana de 10 e 11
de março, decorreu a XXVII edição
da Festa do Queijo Serra da Estrela, em Oliveira do Hospital, dedicada às vítimas dos incêndios de
15 e 16 de Outubro, tendo como
principal desígnio, contribuir para
o renascer dos rebanhos de ovelhas da raça Serra da Estrela que foram dizimados pelos incêndios e
que estão na origem da produção do leite, principal ingrediente de um
dos mais notabilizados queijos do mundo, o queijo serra da estrela.

5

EPTOLIVA participa
nos Jogos da Matemática

A EPTOLIVA participou na XX Edição dos Jogos da Matemática, realizada a 16 de maio, na Escola Profissional Amar Terra Verde, sediada
no concelho de Vila Verde, distrito de Braga.
Sob a responsabilidade e orientação do Prof. Rogério Duarte, a EPTOLIVA esteve representada pelos alunos: Rafaela Simões (Multimédia - 1º ano), Rui Miranda (Turismo - 2º ano), Mauro Francisco (Apoio à
Gestão Desportiva - 2º ano), Rafael Garcia e Bernardo Monteiro (Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel - 2º ano) e Tatiana Fonseca
– (Turismo - 3º ano), cujo empenho, motivação e espírito de equipa,
tão bem honraram a escola nos desafios deste concurso.

EPTOLIVA na Feira do Livro
de Oliveira do Hospital

A Semana da Leitura da EPTOLIVA decorreu entre 5 a 9 de março
com um conjunto de atividades participadas por alunos e professores,
que vestiram a alma e as roupagens de grandes vultos da literatura
portuguesa, e dinamizaram as “Leituras Expressivas” da Farsa de Inês
Pereira, de Gil Vicente, apresentadas às escolas básicas sediadas na
comunidade; “Mimar os Idosos com Leituras” exibidas aos utentes das
Instituições Particulares de Solidariedade Social; e “Café de Leituras”,
momentos de partilha literária que deram voz a textos inspiradores e
intemporais de Fernando Pessoa, Luís de Camões, Gil Vicente e Camilo
Castelo Branco, em vários cafés da cidade de Oliveira do Hospital e da
vila de Tábua.

A semana culminou com o Concurso de Leitura - EPTOLEITURAS,
onde o júri constituído por Ana Paula Neves, diretora da Biblioteca Municipal João Brandão, Teresa Mendes, bibliotecária, e os professores
Marta Simões, Lucinda Brito e Álvaro Assunção, deliberaram entre os
24 participantes, os três primeiros premiados, que couberam a Mauro
Francisco (3º lugar), Patrícia Mendes (2º lugar) e Rute Pegado (1º lugar)

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, Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel, Multimédia, Design de Equipamento, Artes do Espetáculo/
Interpretação e Auxiliar de Saúde.

EPTOLIVA na corrida
“Por Terras de João Brandão”

Decorreu a 12 maio, a 1ª edição da Corrida “Por Terras de João Brandão”, uma iniciativa organizada pelo Município de Tábua, que objetivou
a promoção da cultura e do turismo desportivo associado à prática da
atividade física, tendo como inspiração “João Brandão”, uma personalidade icónica e histórica da memória política e cultural de Tábua.
A EPTOLIVA associou-se a esta atividade com a participação dos cursos de Artes do Espetáculo/Interpretação, Auxiliar de Saúde e Apoio à
Gestão Desportiva, que se voluntariaram como atletas nas provas de
corrida, na montagem dos percursos e no apoio à circulação dos participantes pelas ruas da Vila de Tábua.

A EPTOLIVA marcou presença
em mais uma edição da Feira do
Livro de Oliveira do Hospital, que
decorreu de 27 a 30 de maio, no
Largo Ribeiro do Amaral com o
objetivo de promover o livro e a
leitura. Os cursos de Artes do Espetáculo/Interpretação, Design,
Multimédia e Turismo participaram de forma ativa e entusiástica, quer na animação lúdica desta Feira,
como em outras iniciativas desde a exposição de “Livros Miniatura”,
como na apresentação de outros livros e autores, e declamação de
poemas.

EPTOLIVA participa nas
Marchas Populares de Oliveira
do Hospital

Pelo palco do parque do Mandanelho repleto de gente, na noite de
16 de junho, a EPTOLIVA voltou, uma vez mais, a marcar presença nas
Marchas Populares 2018, considerando um dos maiores eventos da
cidade promovido pelo Município de Oliveira do Hospital.
Com o foco no tema “RENASCER”, a EPTOMARCHA orgulhou-se de
preparar para a sua apresentação, “… um poema escrito à natureza, carregando a alegria de ver a serra colorida e as almas renascidas, numa
marcha com encanto por amor à nossa terra”.
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Semana Cultural da EPTOLIVA
A EPTOLIVA promoveu as Jornadas Culturais que decorreram nos dias 13 e 19 de abril, com a realização de várias visitas de estudo no âmbito das
especificidades dos seus cursos profissionais e a comemoração do Dia do Aluno.

Visitas Técnicas

Os cursos de Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel visitaram a EXPONOR – Feira Internacional do Porto, um evento de dimensão nacional na área de formação automóvel, onde os alunos puderam
explorar inovações e soluções nas áreas de peças e sistemas, acessórios, reparação e manutenção, TI e gestão de estações de serviço.

A visita técnica dos cursos profissionais de Técnico de Multimédia e
Técnico de Design, à cidade de Lisboa, teve como destinos, a exposição
“Leonardo Da Vinci – O Inventor” patente na Cordoaria Nacional e o
MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia.

O INEM, a maior estrutura nacional de socorro e assistência médica
pré-hospitalar e a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, foram os
locais visitados pelos cursos profissionais de Técnico de Auxiliar de Saúde.

Os cursos de Artes do Espetáculo/Interpretação visitaram a Escola
Superior de Educação de Viseu, e participaram na formação de criação
de Máscara da Commedia Dell Art, orientada pela professora Mara
Maravilha. Também as escolhas vocacionais, a construção de futuro
e gestão da carreira na área do espetáculo, foram assuntos debatidos
com Jorge Fraga, diretor do Curso de Artes da Performance Cultural.

O curso profissional de Apoio à Gestão Desportiva deslocou-se a
Rio Maior para conhecer o Centro de Alto Rendimento Desportivo e
a Escola Superior de Desporto, tendo experienciado nesta faculdade,
atividades de desporto de natureza, o “Tiro com Arco” e o equilíbrio
“Slack Line”.

Os alunos dos cursos profissionais de Técnico de Turismo realizaram a
sua visita técnica às cidades do Porto e Gaia, onde experienciaram um circuito turístico em autocarro panorâmico com áudio-guia, percorrendo os
pontos turísticos mais relevantes das duas cidades. Também a descoberta
do Porto através da literatura portuguesa foi uma vertente contemplada.
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O PAPEL DA FORMAÇÃOPROFISSIONAL
NO DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO

Dia do Aluno

Arganil foi a vila escolhida para a comemoração do Dia do Aluno
com um programa que contemplou a realização de uma conferência
e, em simultâneo, a concretização de um conjunto de atividades integradas nas especificidades dos vários cursos profissionais em funcionamento nesta Escola Profissional.

A Santa Casa da Misericórdia de Arganil associou-se a este evento,
acolhendo algumas das iniciativas realizadas pelos cursos de Multimédia e de Design, que visitaram os utentes desta Instituição promovendo com estes uma sessão fotográfica.

Os Cursos de Auxiliar de Saúde e Artes do Espetáculo/Interpretação
vestiram os vultos da Literatura Portuguesa - Luís Vaz de Camões e Fernando Pessoa, e promoveram a animação de rua com algumas ações:
“Mimar os Idosos com Leituras” na Santa Casa da Misericórdia de Arganil, e “Café de Leituras” para os públicos de alguns cafés e pastelarias
da vila.

O “peddy paper” delineado a vários trilhos pedestres pelo centro

Integrada na programação do Dia do Aluno, decorreu na Biblioteca Municipal Miguel Torga, em Arganil, uma Conferência subordinada ao tema “O Papel da Formação Profissional no Desenvolvimento
do Território”, onde as intervenções de Daniel Costa, presidente da
ADEPTOLIVA, António Alberto Costa, Delegado Regional do IEFP
Coimbra, e Paula Dinis, vice-presidente do Município de Arganil, assinalaram a abertura desta sessão.

histórico desta Vila, objetivou a exploração do seu património turístico, paisagístico e ambiental, sem esquecer a gastronomia, na qual, a
degustação de alguns pratos típicos da região constituíram a ementa
das refeições servidas a toda a comunidade escolar pelos restaurantes
e tascas desta magnifica terra.

Este encontro integrou ainda, a cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração entre a Misericórdia de Arganil e a ADEPTOLIVA, na
pessoa dos seus representantes, respetivamente, Prof. José Dias Coimbra (Provedor) e Prof. Daniel Costa (Presidente da Direção), parceria
celebrada com vista ao reforço da qualificação de recursos humanos
e desenvolvimento territorial.

Esta jornada terminou com um passeio pela Mata da Santa Casa da Misericórdia de Arganil, um dos lugares mais edénicos da vila, onde o contacto
com a natureza e o verde da região nos aquieta a vontade de ficar e nos
convida a voltar.

Com o objetivo de substantificar evidências características da formação profissional neste território e, simultaneamente, perspetivar
uma intervenção pedagógica capaz de definir ofertas formativas
ajustadas às especificidades de cada território, participaram como
oradores convidados: Margarida Mano - Deputada da Assembleia da
República; João Paulo Catarino - Coordenador da Unidade Missão Valorização do Interior; Danilo Tavares - Coordenador do IEFP/CEFP-Sta.
Cruz - Cabo Verde; Adília Farinha - Diretora do Centro de Emprego e
Formação Profissional do Pinhal Interior Norte; Ana Duarte – Coordenadora da ADIBER e Cátia Gonçalves – Diretora Financeira do Grupo
SOLARGUS.

Esta conferência contou ainda com um momento de animação
promovido pelo curso de Artes do Espetáculo/Interpretação, a recepção de convidados e o serviço de coffee break a cargo dos cursos de Turismo, e a cobertura fotográfica realizada pelos cursos de
Multimédia.
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EPTOLIVA - Eco-Escola a tempo inteiro
Percurso Interpretativo em
Aldeias de Montanha

EPTOLIVA na “Rota pela
Floresta”

A EPTOLIVA participou, a 22 de março, numa ação de reflorestação,
inserida no projeto “Rota pela Floresta”, da Associação Bandeira Azul da
Europa. A iniciativa decorreu em Rio de Mel, numa das zonas devastada
pelos incêndios de 15 de outubro, e contou com a participação dos cursos
de Turismo, Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel, Multimédia e
Apoio à Gestão Desportiva, que procederam à plantação de 500 pinheiros
mansos doados pela organização Oliveira no Coração.

EPTO-Eco-Garrafa

Concebida pela EPTOLIVA e oferecida a toda a comunidade escolar, a
EPTO-Eco-Garrafa possibilitou a substituição de copos de plástico e garrafas
PET, usadas no consumo de água. Esta solução mais leve, económica e
funcional, ajuda a diminuir o impacto ambiental negativo causado pelos
poluentes gerados do plástico e microplástico.

Pedagogia ao “Ar Livre”

EPTOLIVA associa-se a
“Plant(AR) a Vida”

O Dia Mundial do Turismo e o Dia Mundial do Coração, assinalados a 27
de setembro, foi comemorado com um itinerário interpretativo realizado
na freguesia de S. Gião, uma das povoações que integra a Rede das Aldeias
de Montanha.
Tendo por objetivos, promover o turismo de natureza, a fruição do
património natural e cultural, e a sensibilização ambiental associada a
hábitos de vida saudável, esta atividade participada pelos cursos de Turismo
e Apoio à Gestão Desportiva, comportou um percurso pedestre de 8 km,
por caminhos florestais que atravessaram as aldeias de Rio Mel, Alentejo,
Covão e Parceiro. No final, e para memorar o Dia do Coração foi formado um
coração humano pelo grupo participante.

Conselho Eco-Escolas

Dando continuidade pelo terceiro ano consecutivo ao projeto EcoEscolas, realizou-se a 21 de março, o 1º Conselho Eco-Escolas, que
apresentou os projetos multidisciplinares de sensibilização ambiental
e as ações de reflorestação em curso. Sugerida a colocação de ninhos e
alimentadores nas árvores do jardim da escola para auxiliar a nidificação das
aves, foi efetuado um inventário das espécies florísticas que contou com a
colaboração do Engº Gustavo Soares.

A 22 de março, os cursos de Auxiliar de Saúde participaram na atividade
“Plant (AR) a Vida”, promovida pela Fundação Sarah Beirão, uma iniciativa
que contemplou uma ação de sensibilização sobre “A Importância
da Reflorestação e da Plantação de Árvores Autóctones”, a “Caça ao Tesouro”
pela Quinta da Instituição e a reflorestação com a plantação de 120 carvalhos.

Os cursos de Artes do Espetáculo/Interpretação e Auxiliar de Saúde (1º e
3º anos) experienciaram, a 29 de maio, aulas em harmonia com a natureza,
quer no âmbito da atividade física, quer no domínio intelectual. Para tal, as
disciplinas de Português, Inglês e Educação Física foram lecionadas, tendo
como pano de fundo visual e sonoro um cenário tranquilo e harmonioso,
encontrado na Mata da Santa Casa da Misericórdia de Arganil. O percurso
dos poetas e o circuito de manutenção permitiram uma pedagogia
diferenciada com recurso a metodologias ecológicas e de sensibilização
ambiental.
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Curso Profissional de Técnico
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 técnicas do curso realizou-se, a 30 de
novembro, a visita ao Museu e Estádio do Dragão, na cidade do Porto, que
objetivou conhecer o funcionamento geral e específico de um grande
estádio e promover o aprofundamento de conhecimentos teórico-práticos
no âmbito da Gestão de Estádios de Futebol.

Corta-Mato EPTOLIVA

Seminário “Desporto Adaptado:
Do Ensino à Competição”

Decorreu, a 9 de fevereiro, o “Dia da Educação Física”, uma atividade
dinamizada e organizada pelo Curso de Apoio à Gestão Desportiva e que
contou com a participação da Associação de Estudantes do Agrupamento
de Escolas de Oliveira do Hospital.
Tendo como principais objetivos, promover e desenvolver hábitos de
vida saudável entre os alunos destas Escolas e fomentar o associativismo
escolar, esta iniciativa foi assinalada com um Torneio de Futsal e CroxFit,
destacando as aptidões físicas em atividades levadas a efeito no âmbito do
Desporto Escolar.

Visita ao Ginásio Forlive

No Auditório da Ala Magna de Viseu e no Pavilhão Multiusos do
Instituto Politécnico de Viseu decorreu, a 2 de novembro, a 3.ª Edição do
Seminário “Desporto Adaptado: do ensino à competição”, que contou com
a participação dos alunos deste curso e mais cerca de 200 participantes
provenientes de todo o pais, proporcionando experiências desportivas
teóricas/práticas no âmbito do desporto adaptado que sensibilizaram os
intervenientes para acões promotoras de inclusão e participação igualitária
de pessoas portadoras de deficiência.

A marcar o último dia de aulas do 1º período, o curso de Apoio à Gestão
Desportiva organizou, no âmbito dos objetivos previstos no desporto
escolar, o Corta-Mato EPTOLIVA, que decorreu a 15 de dezembro, em
Oliveira do Hospital. Esta atividade contou ainda com a participação dos
cursos de Turismo, Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel,
Multimédia e Design de Equipamento, que, apesar das condições
climatéricas adversas, elegeram a prática do desporto como forma de se
prepararem para a dorial época das filhoses, sonhos, rabanadas e demais
iguarias natalícias.

Visita ao Estádio do Dragão

Dia da Educação Física

No âmbito do programa de Gestão de Ginásios e Centros de Lazer, da
disciplina de Gestão de Instalações Desportivas, os alunos deslocaram-se a
Viseu, no dia 14 de março, para experienciar e conhecer o Ginásio ForLive, o
maior clube de desporto, bem-estar e spa do país, que oferece atividades de
fitness, musculação, natação, sauna, banho turco e dança, com orientação
de treino e assistência especializada.

Dia do Curso

O Dia do Curso dos profissionais de Apoio à Gestão Desportiva foi
assinalado com a Conferência “Rendimento Desportivo: Fisiologia,
Nutrição e Recuperação”, que decorreu a 20 de abril, no Auditório do
Crédito Agrícola, em Oliveira do Hospital.
Integrado no Ciclo de Conferências – Desporto em Debate, promovido
e organizado pelo Município de Oliveira do Hospital, este colóquio teve
como oradores convidados: Amândio Santos (Fisiologista e Professor da
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de
Coimbra), Maria João Campos (Nutricionista da Académica de Coimbra) e
Nuno Loureiro (Especialista em Medicina Desportiva e Medicina Física e de
Reabilitação), cujos testemunhos puderam trazer ao público de escolas,
clubes e associações desportivas do concelho, uma reflexão sobre a
optimização do rendimento desportivo mediante condições de treino e
dieta que podem ser exploradas por atletas e praticantes de desporto.
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JORNADAS TÉCNICAS DO CURSO

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL/MECATRÓNICA AUTOMÓVEL

Visita ao Museu do Caramulo

Visita ao Concessionário LITOCAR

As Jornadas Técnicas do Curso de Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel decorreram a 7 de maio, na oficina das instalações da sede da EPTOLIVA, tendo como convidados, João Patrício
(Associação Nacional das Empresas do Comércio e Reparação Automóvel), Jorge Santos (Professor no Instituto Superior de Engenharia
de Coimbra), Nuno Nunes (Piloto de Motos/UTVS e proprietário da
empresa NN Motos) e Rui Madeira (Piloto de Ralis e Campeão Mundial FIA de Grupo N), aqui homenageado pela EPTOLIVA e Município
de Oliveira do Hospital, pelos títulos alcançados nos campeonatos
nacionais e internacionais de ralis.

Realizou-se a 26 de outubro, uma visita de estudo ao Museu do Caramulo,
um museu de referência a nível nacional, onde os alunos puderam explorar
a sua vertente histórica e cultural bem como as exposições de automóveis,
em particular, a mostra temporária “Ferrari - 70 anos de paixão motorizada”.

Visita ao Grupo Scania Portugal
No âmbito das disciplinas práticas do curso, decorreu a 7 de dezembro,
uma visita técnica à Scania Portugal, em Coimbra, uma empresa de
veículos pesados e concessionário de marca, que objetivou a aquisição de
conhecimentos e experiências sobre procedimentos e particularidades da
mecânica de automóveis pesados, de passageiros e comerciais.

A visita ao Concessionário LITOCAR, sediado em Oliveira do Hospital,
possibilitou aos alunos, reforçar a aquisição de conhecimentos técnicos e
profissionais, nomeadamente, operações de funcionamento da mecânica,
chaparia e pintura automóvel, bem como a observação de alguns
procedimentos técnicos na manutenção de viaturas.

Os futuros técnicos de “MIMA” tiveram ainda, a oportunidade de
assistir às demonstrações de condução e vivenciar a experiência
de co-piloto em UTVS/SSVS, acompanhados pelos pilotos, Nuno
Nunes e Rui Madeira, percorrendo o circuito do Vale dos Sonhos, na
localidade de São Paio de Gramaços.
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Curso Profissional de
Artes do Espetáculo / Interpretação
Oficinas de Formação

w

Participação no “Festival Outono Quente” organizado pela ZunZum
Associação Cultural, com as formações: “Performance” com Jorge Fraga;
“Construção de Adereços” com Mara Maravilha; “Introdução à dança de
Bollywood” com Kritika Thakur e “Movimento e Expressão Corporal” com
Ana Morgado. (Viseu, 07-10-2017)

w

Criação teatral com adaptação da linguagem literária para linguagem
cénica em “Karamázov - da literatura para o teatro” orientada por
Sónia Barbosa e visualização do espectáculo ”Ivan ou a dúvida” incluído no
projecto Karamazov. (Centro Cultural de Tábua, 25 e 26/05/2018)

Apresentações Públicas
Participação no espetáculo
teatral “GERMANA, A BEGÓNIA”,
com texto de Ricardo Fonseca Mota
e encenação e interpretação de Gi
da Conceição, da Companhia de
Teatro Perro, no Centro Cultural de
Tábua. (14-10-2017)

Visita à Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE),
conversa com o ator e encenador, António Durães e formação de “Artes
Circenses”, nas áreas de malabarismo e aéreos com a Companhia Erva
Daninha no Teatro Municipal do Campo Alegre. (Porto, 30-11-2017)
Estímulo da memória através
de exercícios de dança e desenho
na oficina “Baleizão, o valor da
memória”, com Aldara Bizarro
e Miguel Horta e visualização do
espetáculo “Baleizão”. (Centro
Cultural de Tábua, 10-02-2018)
Formação intensiva de teatro
físico e gesto inspirada nos
ensinamentos de Jacques Lecoq,
“Uma viagem em silêncio:
da máscara neutra à larvar”,
sob orientação da atriz Catarina
Santana e visualização do
espectáculo ”Sitio” da Companhia
da Chanca. (Centro Cultural de
Tábua, 9 e 10/03/2018)

Formação em “Danças Tradicionais do Mundo” orientada por Gi da
Conceição, da Gambiarra - Associação Cultural e participação na 5.ª edição
do Festival Cultural “Origens” de Travanca de Lagos. (Oliveira do Hospital,
20/05/2018)

Apresentação da encenação “Clown Pastor” na Bolsa de Turismo
de Lisboa no âmbito do projeto “Região de Coimbra Turismo 2020 –
Promoção Integrada dos Produtos Turísticos da Região de Coimbra” e
divulgação da XXIX Feira do Queijo de Tábua. (01-03-2018)

Apresentação dos espectáculos
“547” a partir de “The
Grandfathers” de Rory Mullarkey,
dirigido pela professora Ilda Teixeira
e “Conta-me Histórias” a partir
de textos recolhidos pelos alunos
e dirigido pela professora Liliana
Rodrigues, na Festa de Natal da
EPTOLIVA. (14-12-2018)

Participação no “Concerto de Natal” da Academia Artística do
Município de Tábua dirigido pelo professor Pedro Carvalho. (Centro
Cultural de Tábua, 20-12-2017)

Apresentação da coreografia de movimento “Sem Amarras” dirigida
pela professora Magda Viegas no 26.º Aniversário da EPTOLIVA e na
Gala do Desporto de Oliveira do Hospital. (20-01-2018)

Animação nas Feiras do Queijo com as performances realizadas na
disciplina de interpretação “Este queijo não é para ratos” e “As
saloias”, apresentadas em Tábua e “Clown” em Oliveira do Hospital.
“Leituras
Expressivas”
da Farsa de Inês Pereira, de
Gil Vicente, orientada pelos
professores Ana Alves, Ana
Morais e Cristóvão Ramalho,
apresentadas na Biblioteca
Municipal de Oliveira do Hospital
(20-03-2018), Serão Cultural da
Escola Secundária de Tábua (23-03-2018) e na Tábua de Leituras que
decorreu na Biblioteca Municipal João Brandão (6, 7 e 8-6-2018).
Os alunos Diogo Gonçalves
e Marco Faria, “Fiscais da
Leitura”, assumiram-se como
personagens severas e criativas,
e, acompanhados do livro da
lei geral das infrações à leitura
questionaram o público sobre as
suas práticas literárias, na edição
da Feira do Livro de Oliveira do
Hospital. (27-05-2018)

Apresentação das provas de aptidão profissional “PAP´s em Cena”
no Centro Cultural de Tábua, no âmbito do Dia do Curso – Espetáculo
EPTO FUTUROS. (14-06-2018)
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Visitas a Instituições de
Prestação de Cuidados de Saúde
Centro Hospitalar de Tondela Viseu

O Dia do Curso dos profissionais de Auxiliar de Saúde foi marcado
com um Fórum, que decorreu a 11 de maio, no Centro Cultural de
Tábua. A abertura da sessão contou com as intervenções de Daniel
Costa, presidente da ADEPTOLIVA, Sónia Ferreira, Diretora Geral da
Fundação Sarah Beirão, e Mário Loureiro, presidente do Município de
Tábua.

Durante a primeira semana de novembro de 2017, as turmas de Auxiliar
de Saúde responderam ao apelo veiculado pelo Gabinete de Apoio às
Vítimas dos Incêndios do Município de Tábua, e mostraram o seu espírito
de solidariedade perante a tragédia dos incêndios de 15 de outubro,
colaborando na organização e logística dos bens angariados e destinados
às populações afetadas.

Dia Mundial da Alimentação
A visita à central de esterilização do Centro Hospitalar Tondela Viseu,
objetivou conhecer e identificar a tipologia de materiais associados a cada
serviço de prevenção e controlo de infeções, bem como, os processos e
equipamentos associados à esterilização.

CUF Viseu Hospital

A celebração do Dia Mundial da Diabetes, que se assinala a 14
de novembro, foi materializada com a preparação de um pequenoalmoço saudável oferecido a toda a comunidade escolar, pretendendo
consciencializar e incutir a prática de uma alimentação saudável, como
uma das formas eficazes de prevenção da doença da Diabetes Mellitus.

Dia Mundial do Não Fumador
Tendo como propósito assinalar a data de 17 de novembro, o Dia Mundial
do Não Fumador, os futuros técnicos de auxiliar de saúde realizaram um
vídeo de sensibilização sobre os fatores de risco associados ao consumo de
tabaco e as formas mais eficazes para deixar de fumar.

Contactar com uma unidade de prestação de serviços de cuidados de
saúde para conhecer o pleno funcionamento deste tipo de serviços na
rede do Sistema Nacional de Saúde, foi o objetivo da visita aos serviços do
Hospital CUF-Viseu, que decorreu a 13 de novembro.

Este colóquio centrado nos temas da alimentação e formação do
técnico de auxiliar de saúde no contexto demográfico deste território, teve como oradores convidados, Renata Leite (Nutricionista na
Fundação Sarah Beirão), Nuno Gomes (Diretor Geral da Santa Casa
da Misericórdia de Arganil), Marlene Resende (Enfermeira na Fundação Aurélio Amaro Dinis), e o testemunho da ex-aluna Tânia Peres
(Técnica de Auxiliar de Saúde na FAAD). Este foi ainda o momento,
para os alunos finalistas deste curso, presentearem o público com os
seus projetos empreendedores de alimentação saudável, o “Sweet
Snack” da autoria de Beatriz Borges e Sónia Ferreira e “Good Drink”
desenvolvido por Gabriel Pereira.

UCC da Santa Casa da Misericórdia de Tábua
A 22 de fevereiro, realizouse uma visita à UCC da SCM de
Tábua, uma instituição local com
um amplo conjunto de valências
a explorar, tipologia de serviços e
cuidados de saúde prestados aos
utentes.

Decorrido o momento literário “Mimar os Idosos com Leituras“,
foi com a alimentação que, estas jornadas de saúde finalizaram,
onde os alunos se disponibilizaram a preparar um lanche saudável
e muito doce, e a degustá-lo com a comunidade sénior da Fundação
Sarah Beirão.
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Curso Profissional de Técnico de Design
Curso Profissional de Técnico de Multimédia
Bienal Anozero‘17

Visita à Esfera Design

O curso de Design (3º ano) visitou a Esfera Design, uma empresa
sediada em Coimbra e direcionada ao desenvolvimento de projetos de
design gráfico, produto, ambiente, ilustração e web design. A passagem
pelos referidos departamentos facultou aos alunos, um conjunto de
novas aprendizagens de interesse para os conteúdos das disciplinas
técnicas e de outros conhecimentos na área do design.
Os cursos de Design e Multimédia realizaram, a 23 de novembro,
a visita à Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra – Anozero, uma
exposição constituída por obras de 35 artistas repartida por vários
espaços patrimoniais da cidade de Coimbra. Sob o tema “Curar e
Reparar”, foi possível conhecer vários artistas plásticos e um conjunto
abrangente de obras e trabalhos diversificados, desde pintura, escultura,
vídeo, peça sonora, fotografia, instalação e performance, num diálogo e
sintonia entre a Arte Contemporânea e o Património da Cidade.

No âmbito da comemoração do Dia do Curso, os profissionais de
Design e Multimédia, marcaram presença na 4ª Exposição Coletiva de
Artes Plásticas, que esteve patente no Edifício da Câmara Municipal
em Oliveira do Hospital, entre 22 de abril a 30 de maio. Nesta Mostra,
os alunos apresentaram um conjunto de trabalhos desenvolvidos ao
longo do ano, no CLUDE + M e disciplinas técnicas.

Projeto EPTORÁDIO

Exposição “Leonardo Da Vinci –
O Inventor”

Concurso de Montras de Natal
Os alunos de Multimédia e Design visitaram a maior exposição
interactiva sobre a vida e a obra do maior génio do Renascimento que
antecipou algumas das maiores descobertas científicas e tecnológicas
da humanidade. A existência de Leonardo Da Vinci, anatomista, arquiteto,
botânico, cientista, engenheiro, inventor, matemático, músico, pintor e
as suas invenções reproduzidas a partir dos esboços originais do Códice
Madrid, puderam ser observadas na exposição, que esteve patente na
Cordoaria Nacional, em Lisboa.

Das inúmeras iniciativas levadas a efeito pelo Município de Oliveira
do Hospital que pretenderam reforçar o associativismo e a cidadania,
bem como a promoção do comércio tradicional, envolvendo toda a
comunidade no espírito natalício, o curso de Design, voluntariamente,
respondeu à solicitação de vários comerciantes, ajudando-os a decorar
as suas vitrinas, no âmbito do Concurso de Montras de Natal “Oliveira do
Hospital #Renasce no Natal 2017”, promovido pela ADI – Agência para
o Desenvolvimento Integrado de Tábua e Oliveira do Hospital.

Exposição Coletiva de Artes
Plásticas de Oliveira do Hospital

Pelo segundo ano consecutivo a EPTORÁDIO esteve no ar.
Desenvolvido pelos alunos do curso de Multimédia e conduzido pela
docente Cátia Viegas, o programa de rádio da EPTOLIVA foi gravado e
emitido quinzenalmente na Rádio Boa Nova, difundindo as principais
notícias da EPTOLIVA, nomeadamente, as realidades dos cursos em
funcionamento, as atividades desenvolvidas na escola e o debate sobre
temas da atualidade. À semelhança do ano anterior, esta experiência de
sucesso, reiterou a relevância da formação profissional destes alunos,
permitindo-lhes conhecer as potencialidades do meio radiofónico
na contemporaneidade e desenvolver competências nas áreas de
produção de conteúdos bem como de apresentação e animação de
programas na melhor rádio da região.
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Curso Profissional de Técnico
de Turismo
Festival de Sopas
A 8ª Edição do Festival de
Sopas, que decorreu a 16 de
setembro, em Santa Ovaia, fruiu
da participação dos cursos de
Turismo, que colaboraram na
logística do evento, bem como
no empratamento das sopas
servidas aos elementos do júri
deste concurso.

Feira do Queijo de Tábua

CONFERÊNCIA

EPTOLIVA – cursos em funcionamento
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EPTO FUTUROS
FÓRUM DO TURISMO

RENASCER COM O TURISMO

Aulas e visitas técnicas em …
Agência de Viagens Interbeiras

No início do ano foi proporcionada aos caloiros de Turismo, uma aula
técnica na Agência de Viagens Interbeiras - Viagens e Turismo Lda.,
sediada em Oliveira do Hospital, para que estes tivessem oportunidade
de conhecer o funcionamento e a organização de uma agência de
viagens, analisar packages tour europeus e nacionais e familiarizaremse com o programa Galileo.

O Dia do Curso de Turismo, que decorreu a 24 de maio, com uma
Conferência subjacente ao tema “Renascer com o Turismo”, objetivou analisar tópicos essenciais e pertinentes na área do Turismo,
realçando o investimento da formação profissional neste setor.
A relevância sobre as potencialidades turísticas, no centro e interior do País, foram evidenciadas por entidades locais, regionais e
nacionais presentes, e sob as intervenções de Pedro Machado - Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal; José
Francisco Rolo - Vice-Presidente do Município de Oliveira do Hospital
e Presidente da ADIRAM - Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha; Rui Simão em representação
da ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias
do Xisto; Emanuel de Castro - Coordenador Executivo da Associação
Geopark Estrela; e José Carvalho em representação da Secretaria de
Estado do Turismo e Turismo de Portugal, IP.

Região de Aveiro

A degustação de produtos endógenos e as provas de Vinho Dão aos
visitantes da XXIX Feira do Queijo, do Pão, dos Enchidos, do Vinho e do
Mel de Tábua, esteve à responsabilidade dos alunos de Turismo.

Visita da Secretária de Estado
do Turismo a Tábua

Os finalistas deste curso serviram um beberete nas instalações do
Hotel de Tábua, tendo desfrutado da presença e convívio da Secretária
de Estado do Turismo, Dr.ª Ana Mendes Godinho, nas cerimónias de
assinatura dos contratos respeitantes à Requalificação da Praia da
Ronqueira e do Hotel de Tábua com a Turismo Fundos e o Grupo Luna
Hotels & Resorts, que decorreram na tarde de 21 de março.

A visita à região de Aveiro, que decorreu a 2 de novembro, possibilitou
conhecer o edifício sede da ERT Centro de Portugal (um exemplo de
Arte Nova), experienciar um passeio de Moliceiro pelos quatro canais
urbanos da cidade, e visitar as salinas. Outro local visitado em Ílhavo,
foi a fábrica de porcelana - Vista Alegre, de grande interesse no âmbito
do Turismo Industrial. Esta visita permitiu conhecer e experimentar
recursos económicos muito valiosos no passado, que foram perdendo
importância, mas que as entidades públicas e privadas da região
conseguiram revitalizar e dinamizar, tornando-as atrações turísticas
únicas, com forte retorno económico.

Este foi também um momento de oportunidade para conhecer
o novo espaço Museológico do Centro de Interpretação das Ruínas
Romanas da Bobadela, apresentado pela Prof.ª Graça Silva, Vereadora no Município de Oliveira do Hospital, a exposição do Museu do
Azeite, localizado na Bobadela, pela Dra. Laura Quaresma, e o projeto
de empreendedorismo “Viagens na minha Terra”, da autoria da aluna
Rute Pegado, que constituíram exemplos substantificados de investimento no Turismo da região, e em análise neste fórum.

Alojamentos Locais
Este colóquio incluiu uma Mostra Eno-Gastronómica de Produtos
Endógenos, que contou com a participação das empresas: Museu do
Azeite, Quinta dos Jugais, Queijaria dos Lobos e Mel da Cordinha, cuja
presença permitiu dar a saborear aos convidados alguns dos melhores produtos da região.

Objetivando conhecer as diferenças físicas e funcionais de tipologias
de Alojamentos Locais, os alunos visitaram o OHstel e o OH Studios no
centro histórico da cidade de Oliveira do Hospital. O OHstel, único no
concelho, trata-se da recuperação de um imóvel histórico, mantendo
a sua traça tradicional, enquanto o OH Studios resulta da reconstrução
total de um edifício centenário. Para além do conhecimento sobre os
principais alojamentos turísticos da cidade, os alunos podem agora ser
potenciais divulgadores destes espaços.
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EPTOLIVA – uma escola para a empregabilidade

A melhor
formação para a
empregabilidade
A Formação em Contexto de Trabalho em empresas/
instituições, revela-se uma prática profícua e bem
sucedida na consolidação das aprendizagens teóricas
e práticas, e imprescindível para o futuro profissional
dos alunos, com a necessária credibilidade e confiança
das Entidades Acolhedoras, indispensáveis para a
continuação do nosso sucesso a Formar Futuros!
Orgulhamo-nos em ver o nosso trabalho reconhecido,
pois ao longo dos 26 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, e a quem prestamos um
agradecimento público pela colaboração e incentivo.

Multimédia
•
•
•
•
•
•
•

AudioGlobo
BKN - Centro TV
Blek (Web Design)
Centro Cultural de Tábua
Copiart
DesignCorner
Foto Flash

•
•
•
•
•
•
•
•

Ideal Concept
João Neves Photography
Moov vídeos
Nando Duarte Fotógrafo
Photos&Retratus
Rádio Boa Nova
Regional TV
Viseu Now /Design

Turismo
• Alva Valley Hotel
• Aqua Village Health Resort
& Spa
• Câmara Municipal de
Oliveira do Hospital
• Câmara Municipal de Tábua
• EuroSol Camelo
• EuroSol Gouveia
• Fundação ADFP - Centro
Social Comunitário Dr.
Jaime Ramos
• Grande Hotel das Caldas da
Felgueira
• Herdade do Lago Real
• Hotel EuroSol Camelo
• Hotel Madre de Água
• Hotel Stroganov
• Mosteiro da Batalha
• Museu do Pão

• Museu Machado de Castro
• Museu Nacional Machado
Castro
• Neverending
• OHstel
• Pantanha Hotel
• Parque dos Monges
• Portis Hotéis Portugueses,
S.A. - Hotel Ibis Coimbra
• Quinta da Paiva
• Quinta das Lágrimas
• Quinta do Crestelo
• Sabir Hoteis Lda. - Sweet
Residence & Gardens***
• Stroganov Hotel
• TransSerrano
• Universal Boutique Hotel
• Zeca Aveiro

Design

Manutenção Industrial/
Mecatrónica Automóvel
• António Manuel Santos
Marques
• Aquinos, S.A.
• Auto Electro-Alva de
Fernando Jorge Alves
Matias
• Auto Garagem Carvalho,
Lda.
• Auto Maran, Concessionário
Volkswagen, S.A.
• Auto Mecânica da Póvoa
• Auto Paiva da Beira
• Auto Peres & Lopes, Lda.
• Auto Reparações de
Vendas de Galizes
• Auto Vanguarda,
Reparações, Lda.
• Azuribérica – Têxtil S.A.
• Caetano Baviera, Comércio
de Automóveis, S.A.
• Câmara Municipal de
Oliveira do Hospital
• Carlos Brito
• Catraiauto, Lda.
• Dieselbeira – Peças e
Acessórios, Lda.
• Fandriauto - Comércio de
Automóveis, Lda.
• Fernando António Borges
Ferrão
• Figalgom - Manutenção
Automóvel, Lda.
• Finiclasse 2002

• Garagem MP, Sociedade
Unipessoal, Lda.
• GAVIS - Sociedade de
Representações de
Automóveis, S.A.
• Indubeira - Indústria
Alimentar, S.A.
• José Carlos Tavares Gouveia
• Litocar - Distribuição
Automóvel S.A.
• Maragol, Pina e Rodrigues,
Lda.
• Mecatrucks, Unipessoal,
Lda.
• MUNDIveste - Indústria e
Comércio de Vestuário, Lda.
• Neves & Madeira - Oficina
de Reparação Automóvel,
Lda.
• Ninauto, Ideal de
Reparações, Lda.
• Nuno Nunes, Unipessoal,
Lda.
• Oliveira & Lobo - Comércio
& Reparação Auto, Lda.
• Portalva II Metalomecânica, Lda.
• Proturbo
• Scania Services, S.A.
• Soveco Viseu - Veículos e
Peças, S.A.
• V.A.B.-Veículos Automóveis
das Beiras, S.A.

• Biblioteca Municipal de
Oliveira do Hospital
• Copiarte - Irmãos Seixas,
Lda.
• Divinaldec - Comércio de
Mobiliário, Lda.
• Esfera Design - Agência de
Publicidade
• Estudios Cryna
• Grafibeira-Tipografia e Artes
Gráficas, Lda.
• Iberstilo - indústria de
mobiliário, Lda.

• Magnolitalento Carpintaria
Unipessoal, Lda.
• Móveis Sancho & Filhos,
Lda.
• Residence, Acessórios para
o Lar, Lda.
• Sónia Lopes - We do
Solution
• VinilStar Unipessoal, Lda.
• Winner Tendency
Mobiliário, Lda.

Artes
do Espetáculo/Interpretação
• NAPALM – Companhia de Teatro Dança em Conjunto ou
Alternadamente
• Circolando - Cooperativa Cultural CRL
• Oficina Municipal do Teatro - O TEATRÃO
• A Escola da Noite - Grupo de Teatro de Coimbra
• Gambiarra Associação Cultural (Tábua)
• ContraCanto Associação Cultural (Nelas)
• Conservatório de Música e Artes do Dão

Auxiliar de Saúde

Apoio à Gestão Desportiva
• CrossFit Solum - Ginásio de Manutenção e Reabilitação, Lda.
• Ginásio Body Fitness
• Rafael Delaunay Gomes, Unipessoal Lda. – Centro Desportivo
RDSports
• Santa Casa da Misericórdia de Galizes

• Centro Hospitalar Tondela Viseu E.P.E. – Hospital São Teotónio
de Tondela
• Centro Social Caeiro da Matta da Paróquia de Midões
• Fundação Aurélio Amaro Diniz
• Centro Social Professora Elisa Barros Silva
• UCCI- Unidade de Cuidados Integrados de Arganil
• Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha
• Unidade de Medicina Física e de Reabilitação da SCM de
Arganil
• Santa Casa da Misericórdia de Arganil
• Santa Casa da Misericórdia de Tábua
• Santa Casa da Misericórdia de Santa Comba Dão
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RUTE PEGADO

JOSÉ MONTEIRO

MARCO SILVA

CATARINA PEREIRA

MARIANA SANTOS

GABRIELA COSTA

DIOGO GONÇALVES

CARINA VASCONCELOS

Finalistas da EPTOLIVA irão
realizar estágios profissionais no
estrangeiro
A EPTOLIVA promove, uma vez mais, o Programa de Estágios
Internacionais – o EptoEuropa VI, ao abrigo do Programa Erasmus +, projeto
totalmente financiado e que conta com o apoio dos Municípios de Oliveira
do Hospital e de Tábua.
O programa Erasmus+ 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.
Este projeto que conta com 6 edições, tendo já contemplado com
esta oportunidade cerca de 48 recém-diplomados, este ano irá abranger
novamente 8 candidatos.
Em 2018 temos algumas novidades relativamente aos países eleitos para
esta experiência que são a França (Bordéus) e a Irlanda (Cork), no entanto, à
semelhança dos projetos anteriores, mantemos Espanha (Sevilha) e Itália
(Pádua).
O EptoEuropa VI irá promover aos seus participantes, a nível profissional,
uma melhoria das suas capacidades profissionais, maior probabilidade
de inserção profissional, aquisição de um espírito empreendedor,
aperfeiçoamento/conhecimento de outro idioma, conhecimento e
compreensão de outras formas de trabalho, continuação da formação
profissional, possibilidade de possuir um Curriculum Vitae de qualidade,
certificação e acreditação nacional e europeia.
A nível pessoal irá promover mais tolerância - capacidade de adaptação /
aceitação de outras culturas, ampliação de horizontes culturais e geográficos
a nível mundial, uma maior autoconfiança, maturidade e capacidade
de autoavaliação, valorização da diversidade, capacidade de iniciativa e
autonomia, sentido de pertença à Europa multicultural e humanista.
No presente ano letivo, foram contemplados os alunos, Mariana Santos
do Curso Profissional de Turismo; Rute Pegado e José Monteiro do Curso
Profissional de Multimédia; Gabriela Costa do Curso Profissional de Design de
Equipamento; Marco Silva e Catarina Pereira do Curso Profissional de Auxiliar
de Saúde; Diogo Gonçalves e Carina Vasconcelos do Curso Profissional de
Artes do Espetáculo - Interpretação.

Os alunos Rute Pegado e José Monteiro vão para Itália (Pádua), as alunas
Mariana Santos e Gabriela Costa vão para França (Bordéus), os alunos Marco
Silva e Catarina Pereira vão para Espanha (Sevilha) e por fim, os alunos Diogo
Gonçalves e Carina Vasconcelos irão para a Irlanda (Cork).

Diogo Gonçalves: “Acho que uma boa forma de conhecer culturas
novas e de abrirmos os nossos horizontes em termos de teatro, uma
vez que a cultura teatral muda de país para país e claro aprofundar ou
aprender uma língua nova.”

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.

Carina Vasconcelos: “Acho interessante a possibilidade de
conhecer um novo país, uma nova cultura, novas pessoas, aprofundar os
conhecimentos linguísticos.”

1. Qual é a tua motivação
para participar neste programa
(Erasmus +)?
Mariana Santos: “Acho que é uma experiência diferente, que é uma
mais valia!! Acho que é uma boa maneira de aprendermos uma nova
língua e de podermos conviver com pessoas de outra cultura e conhecer
um país novo.”
Rute Pegado: “Porque é uma experiência nova. Possibilidade de
conhecer outro país, outras pessoas e se temos esta oportunidade na
escola acho que devemos aproveitar. Aprender uma nova língua e trazer
mais conhecimento acerca da minha área de um outro país.”
José Monteiro: “A possibilidade de conhecer novos países, como ainda
não saí de Portugal, acho que é uma boa oportunidade para conhecer
outro país. Para poder aprender mais coisas novas, ter contacto com uma
cultura diferente da nossa e uma nova língua.”

Quais são as tuas expectativas
relativamente ao estágio?
Mariana Santos: “Acho que pode ser uma forma de aprendermos
coisas novas, que não aprendemos nos estágios que tivemos. É uma
maneira de adquirirmos novos conhecimentos e novas formas de
trabalhar.”
Rute Pegado: “Relativamente ao estágio espero poder aprender coisas
novas, obter mais conhecimentos. Adquirir novas formas de trabalhar.”
José Monteiro: “Ter contacto com pessoas novas e num país diferente,
espero poder aprender coisas novas e adquirir novas formas de trabalhar.”
Gabriela Costa: “Espero adquirir outras ideias, outras mentalidades,
aprofundar mais os meus conhecimentos, aprender coisas novas e novas
maneiras de trabalhar.”
Marco Silva: “Espero crescer profissionalmente e penso que a nível
pessoal também vou crescer. Pretendo aprender novas formas de
trabalho e de aprofundar conhecimentos.”

Gabriela Costa: “Pela experiência nova, nunca saí de Portugal. Acho
que seria bom para o o meu futuro profissional. Para conhecer uma outra
cultura, uma outra língua.”

Catarina Pereira: “Espero que seja uma boa experiência, uma forma
de aprender coisas novas e de aprender a lidar com novas situações.
Aprender novas formas de trabalhar, uma vez que devem ser diferentes
de Portugal.”

Marco Silva: “Acho que é uma boa experiência para o nosso futuro,
conhecer outro país, outra cultura, outras pessoas, outra língua e novas
formas de trabalho.”

Diogo Gonçalves: “Relativamente ao estágio pretendo aprofundar o
meu conhecimento ao nível do teatro, experienciar uma diferente cultura
teatral, adquirir experiência.”

Catarina Pereira: “Pensei em participar neste programa pela
possibilidade de conhecer um novo país, uma nova cultura, novas
pessoas e uma nova língua. Pela experiência diferente.”

Carina Vasconcelos: “Aprender novas técnicas e poder experienciar
o que se faz noutros países ao nível das artes. A possibilidade de poder
explorar mais esta área e adquirir novos conhecimentos ao nível das artes.”
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EPTOLIVA – escola empreendedora

EPTOLIVA a escola mais empreendedora da Região Centro

Concurso “Postal de Natal Digital”

Daniela Figueiredo, finalista do
Curso Profissional de Técnico de
Design, 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.
Pela quarta vez consecutiva a EPTOLIVA vence este concurso, conquistando
também o 3º prémio com o trabalho da autoria de Rute Pegado, aluna finalista
do Curso de Técnico de Multimédia.

15ª edição Projeto “Ciência na Escola” Fundação Ilídio Pinho
A candidatura à 15.ª edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho - CIÊNCIA
NA ESCOLA - 2017/2018, cujo tema se insere em “Ciência na Escola
ao Serviço do Desenvolvimento e da Humanização”, a EPTOLIVA foi a
escola da Região Centro com maior número de projetos selecionados
(5º escalão - ensino secundário), garantindo a seleção a nível regional
de 6 projetos 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”.

“Naturalmente”, “Match Point” e “Fueling the Future”, foram os
projetos propostos pelos alunos: Henrique Castanheira e Francisco
Borges, do 2º ano do Curso de Manutenção Industrial/ Mecatrónica
Automóvel; Bruno Garcia e João Santos, do 3º ano do Curso de
Manutenção Industrial/ Mecatrónica Automóvel; Andreia Dias, José
Monteiro e Rute Pegado, do 3º ano do Curso de Multimédia. Já os
projetos “Think to Drink”, “The Smell That You Tell” e “Sweet Smile”,
serão desenvolvidos por Gabriel Pereira do 3º ano do Curso de Auxiliar
de Saúde; Ana Abrantes, Ana Henriques, Ana Costa, Ângela Júlio,
Cassandra Batista, Rosa Abrantes e Bruno Coelho, alunos do 2º ano do
Curso de Auxiliar de Saúde.

Concursos Municipais de Ideias de Negócio
Na 5.ª edição do programa “Empreendedorismo nas Escolas da Região de Coimbra” 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 em Oliveira do Hospital e conquistou o 2º lugar na Final
Intermunicipal de Ideias de Negócio.

EPTOLIVA vence em Tábua

EPTOLIVA vence em Oliveira do Hospital

EPTOLIVA conquista 2º lugar
Final Intermunicipal de Ideias de Negócio

O Concurso Municipal de Ideias de Negócio, realizado a 15 março,
em Tábua, apurou como vencedor o projeto “Naturesmetic”, um
desodorizante natural, que inibe o crescimento bacteriano causador
do mau odor, desenvolvido por Ana Rita Henriques, Rosa Abrantes e
Bruno Coelho.
Esta e mais três ideias de negócio, orientadas pela professora
Honorata Pereira, foram apresentadas por alunos do Curso Profissional
de Técnico de Auxiliar de Saúde em funcionamento neste Pólo da
EPTOLIVA: “Nutripintas” de Ana Catarina Abrantes e Cassandra Batista;
“Sweet Smile” de Ana Sofia Lopes, Ângela Júlio e Jéssica Pinto; e
“GooDrink” de Gabriel Pereira.

No Concurso de Ideias de Negócio que decorreu a 16 de março,
em Oliveira do Hospital, foram disputadas 10 ideias provenientes do
Agrupamento de Escolas e da EPTOLIVA, posicionando esta Escola
Profissional nos três primeiros lugares da classificação.
O 1º prémio atribuído ao projeto “Pastorelho”, da autoria de
Francisco Borges (2º ano do Curso de Manutenção Industrial/
Mecatrónica Automóvel), consiste num pastel confecionado a partir
do soro de leite e um adoçante natural extraído da bétula. Os 2º e 3º
prémios foram conquistados pelos respetivos projetos, “Viagens na
Minha Terra”, da aluna Rute Pegado (3º ano do Curso de Multimédia) e
“Cadeira Meg”, da aluna Daniela Pereira (3º ano do Curso de Design de
Equipamento). Destaca-se ainda a participação dos projetos “Match
Point” de João Santos e “Fueling the Future” de Bruno Garcia.

A cidade de Oliveira do Hospital recebeu, a 25 de março, a Final Intermunicipal
da 5.ª edição do Concurso de Ideias de Negócio, nível secundário e profissional,
promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.
Neste concurso disputado pelas 18 ideias provenientes dos respetivos
Municípios que integram a CIM-RC, o júri atribuiu o 2.º lugar ao projeto
PASTORELHO, desenvolvido por Francisco Borges e orientado pela Prof.ª
Honorata Pereira.
A EPTOLIVA continua assim, a vigorar no pódio das melhores ideias de
negócio que integram o empreendedorismo nas escolas da Região Coimbra.
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EPTOLIVA a melhor escola profissional do País
Concurso “Ciencia en Acción XVIII”

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.
A EPTOLIVA, representada pela docente Honorata Pereira e os alunos
João Santos e Francisco Borges, classificou-se em 3º lugar com o projeto
“Match Point”. Este resultado permitiu assim obter a melhor classificação
entre todas as escolas profissionais do País. Para além deste, mais 7
projetos da autoria de 15 alunos estiveram em exposição neste concurso,
atestando à EPTOLIVA a Escola com maior representatividade de trabalhos
empreendedores.

26.º Concurso Jovens Cientistas e
12.ª Mostra Nacional de Ciência

Com o projeto “Requalificação dos Resíduos do Setor Oleico na Produção
de Biocombustíveis e Bioadsorventes para Remoção de Metais Pesados
de Águas Contaminadas”, coordenado pela docente Honorata Pereira e
desenvolvido pelos alunos Carlos Quintino, Catarina Costa e Bruno Paulino,
a EPTOLIVA foi distinguida com uma Menção Honrosa na modalidade de
sustentabilidade, na 18.ª edição do Concurso “CIENCIA EN ACCIÓN XVIII”
que decorreu entre 6 a 8 de Outubro de 2017, no IzarraCenter em Ermua
- Espanha.

EPTOLIVA entre as 3 melhores PAP Nacionais
Com o projeto “NATURALMENTE - Etnobotânica da Beira Serra e
Empreendedorismo” na área científica de Bioeconomia, desenvolvido pelos
alunos: Rute Pegado, Andreia Dias e Francisco Borges, e coordenado pela
Professora Honorata Pereira, a EPTOLIVA foi distinguida com uma Menção
Honrosa na 12.ª Mostra Nacional de Ciência, que decorreu entre 31 de maio
a 2 de junho, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

No âmbito do Concurso Nacional “As melhores PAP”, a EPTOLIVA
logrou o Prémio Nacional, pelo contributo na promoção da excelência
do Ensino Profissional, através da Prova de Aptidão Profissional intitulada
por “Compósito antissético do extrato aquoso Chelidonium majus L”,
desenvolvida por Bruno Paulino no Curso Profissional de Técnico de Auxiliar
de Saúde, em funcionamento nesta Escola durante o triénio de 2014/2017,
e que contou com o apoio e coordenação da Profª. Honorata Pereira.
A 1.ª edição deste concurso promovida pela Rede Maior Empregabilidade
– ENSINO PROFISSIONAL, recebeu os projetos das Escolas (públicas e
privadas) com ensino profissional de todo país (Continente e Ilhas), e
após a seleção das três melhores PAP por região, elegeu e premiou as três
melhores PAP nacionais, na Conferência Nacional – Empregabilidade e
Ensino Profissional, que decorreu a 18 de Dezembro de 2017, na Fundação
Calouste Gulbenkian.

XIII Congresso Nacional Cientistas em Ação

A Mostra Nacional de Ciência já considerada uma das maiores a nível
Europeu, este ano na sua 12ª edição revelou uma forte adesão nacional,
destacando-se no distrito de Coimbra, a EPTOLIVA, a escola que mais
projetos apresentou em competição (quatro). Para além do premiado, os
projetos: “Fueling the Future” na área de Ciências do Ambiente; “Think to
Drink – Avaliação do Efeito das Bebidas Energéticas” na área de Ciências
Médicas; e “Match Point” na área de Informática/Ciências da Computação,
foram selecionados no 26º Concurso Jovens Cientistas, tendo estado
patentes nesta Mostra Nacional.

EPTOLIVA no

Decorreu entre 19 e 21 de abril, o XIII Congresso Nacional “Cientistas
em Ação”, uma iniciativa do Centro Ciência Viva de Estremoz, que
objetiva fortalecer o contacto, a troca de ideias e experiências entre os

Comoprojecto“MatchPoint”deJoãoSantoseFranciscoBorges,aEPTOLIVA
foi a única escola de nível secundário selecionada ao EUROACELERA, um
programa de cooperação transfronteiriça que promove o desenvolvimento
das zonas fronteiriças de Espanha e Portugal. EUROACELERA, Campus de
Empreendedorismo Transfronteiriço é uma oportunidade dirigida aos jovens
com ideias de negócios tecnológicas e inovadoras, de encontrar opções
para o desenvolvimento dos seus projetos, através de um ambiente propício
para a aceleração das suas ideias. O projeto seleccionado, coordenado pela
docente Honorata Pereira, já se encontra em estudo no Instituto Pedro Nunes
(Coimbra) e no Parque Científico Tecnológico da Extremadura (Badajoz),
onde já foram estabelecidas as primeiras ações de aceleração.

CONFERÊNCIA

EPTOLIVA – escola empreendedora

11

EPTO FUTUROS

EMPREENDEDORISMO
“EPTOLIVA - Inspiring and Creating Tomorrow”

A vertente empreendedora da EPTOLIVA esteve em destaque, a
8 de junho, na conferência “EPTOLIVA – Inspiring and Creating Tomorrow” e contou com a participação de Daniel Costa, presidente da
ADEPTOLIVA; José Francisco Rolo, vice-presidente do Município de
Oliveira do Hospital; Jorge Conde, presidente do Instituto Politécnico
de Coimbra e da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Professora Doutora Fernanda Rollo.

Também as intervenções de Susana Chaves (Fundação da Juventude), Paula Silvestre (Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra), Carlos Veiga (presidente da Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Oliveira do Hospital) e Honorata Pereira (docente e coordenadora de projetos na EPTOLIVA), visaram analisar competências
e metodologias enquadradas na Educação para a Ciência e Tecnologia, realçando o papel do empreendedorismo no sucesso escolar e
na motivação à prossecução de estudos superiores.

“Inspirar e Criar Futuros” serviu ainda para mostrar na prática
exemplos de inovação e empreendedorismo através dos projetos
“Quicly Heal” e “Match Point”, destacando-se a bebida “GooDrink”
de Gabriel Pereira e o pastel “Pastorelho” de Francisco Borges, cuja
apresentação se materializou na degustação destes produtos na
sala “Project ShowRoom”, onde estiveram em exposição os projetos
que distinguiram a EPTOLIVA, em mais de 50 premiações em concursos de educação, ciência e empreendedorismo.

cursos de educação, ciência e empreendedorismo.
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EPTOLIVA – uma escola de cidadania

Da diferença dos
comportamentos à
diferenciação na intervenção

Enquadrado neste tema, foram ainda promovidos debates e
reflexões com especialistas no assunto, destacando-se o encontro com
o assistente social, Dr. Júlio Pocinho, com quem foi discutida a inserção
de populações com especiais dificuldades, nomeadamente, quanto à
idade, ao género e à qualificação. A problemática do alcoolismo e da
saúde mental também foram assuntos abordados.
Também com a terapeuta da fala, Dra. Sandrina Sousa ,foram
discutidas as diferenças na educação: fenómenos de exclusão e de
integração diferenciadora, promovendo-se uma reflexão sobre as
dificuldades de aprendizagem, nomeadamente a dislexia, disgrafia,
discalculia, disortografia, hiperatividade e défice de atenção, as
necessidades educativas especiais e o papel do terapeuta da fala face a
essas necessidades.
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Orçamento Participativo
Portugal 2018

Programa Parlamento dos
Jovens

O encontro do Orçamento Participativo Portugal 2018 realizou-se a
10 de abril, na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital e contou com
a presença da Secretária de Estado da Modernização Administrativa,
Dra. Graça Fonseca, e do Presidente do Município de Oliveira do Hospital,
Professor José Carlos Alexandrino.
Os alunos João Dinis e João Mendes, do curso de Técnico de Manutenção
Industrial, variante Mecatrónica Automóvel, e João Garcia e Rui Miranda, do
curso de Técnico de Turismo, colaboraram na construção deste Orçamento
Participativo através da apresentação de algumas propostas em âmbitos
diversificados como o Turismo, a Floresta e a Segurança Rodoviária.
No âmbito da disciplina de Psicologia, os alunos do curso de Artes do
Espetáculo/Interpretação visitaram, no dia 3 de novembro, a ARCIAL –
Associação para Recuperação de Crianças Inadaptadas de Oliveira do
Hospital, que objetivou reconhecer as diversas medidas para promover
a reabilitação, reintegração e emprego protegido dos seus utentes e
as várias respostas sociais desta instituição, nomeadamente, o Centro
de Atividades Ocupacionais, a Formação Profissional, as Residências
Autónomas e Centro de Recursos para a Inclusão.

Laço Azul Humano de Tábua
A EPTOLIVA participou no programa Parlamento dos Jovens, uma
iniciativa institucional da Assembleia da República, desenvolvida ao
longo do ano letivo com as Escolas de todo o País.
O tema proposto para o secundário “IGUALDADE DE GÉNERO: Um
debate para tod@s”, foi preparado e discutido num debate realizado
na escola, a 26 de janeiro, com a presença da Prof.ª Helena Berardo e
todos os alunos constituintes das listas candidatas à Sessão Escolar,
salientando-se o desempenho dos presentes na argumentação e no
esforço inegável, que contribuiu para o êxito desta iniciativa.
Na Sessão Escolar foi aprovado o Projeto de Recomendação, tendo
sido eleitas Paula Costa e Lucília Moura e como deputado suplente, o
aluno Henrique Castanheira, que representarem a escola na Sessão
Distrital, realizada a 19 de fevereiro, no Auditório do IPDJ em Coimbra.

Missão País em Tábua

O projeto católico universitário “Missão País” decorreu, entre 5 a 10 de
fevereiro, em Tábua, e contou com a colaboração do curso de Artes do
Espetáculo, que durante uma semana partilhou valores e experiências
com os jovens universitários de Coimbra, tendo em vista a criação de
um espetáculo teatral sobre a paz, que foi apresentado a escolas e
Instituições Particulares de Solidariedade Social deste concelho.

Integrado no “Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância”, foi
proposto pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens, que no dia 27 de abril, fosse formado um Laço Humano
promovido pelas CPCJ dos vários concelhos do País.
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tábua convidou o Pólo
de Tábua da EPTOLIVA, que se associou a esta homenagem, no Campo do
Grupo Desportivo Tabuense.
A formação de um laço humano com os participantes vestidos de
azul, a cor que simboliza as nódoas negras infringidas no corpo de uma
criança mal tratada, ocorreu às 12 horas deste dia. À mesma hora, em
mais de cinco dezenas de localidades de Portugal Continental e Ilhas,
foram realizados outros laços azuis humanos, símbolo desta iniciativa.
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José Carlos Alexandrino

Presidente do Município de Oliveira do Hospital
EPTOLIVA: Uma Escola de referência no País
Numa altura em que se aproxima o final de mais um ano letivo, quero saudar de
uma forma muito especial a direção da EPTOLIVA, o seu corpo docente e não
docente, os alunos, pais e encarregados de educação que, em grande espírito de
união, têm contribuído de forma decisiva para que tenhamos hoje em Oliveira do
Hospital uma escola de referência a nível nacional.
Vivemos hoje num Município que tem vindo a fazer uma grande aposta na área
da Educação e com um sistema de ensino que se inicia no pré-escolar e termina no
ensino superior, no grau de mestrado.
É por isso com grande orgulho e também com sentimento de dever cumprido que
assistimos ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela EPTOLIVA – uma escola
profissional que este ano comemora 27 anos de existência – porque no panorama
do ensino profissional muito tem contribuído para formar futuros e valorizar o nosso
projeto educativo.
Num mundo cada vez mais competitivo e em permanente evolução tecnológica,
faço portanto votos para que a EPTOLIVA – uma instituição que vive em perfeita
harmonia com o tecido empresarial da região e os seus promotores – continue a
ser um parceiro privilegiado na preparação de uma geração de jovens cada vez mais
qualificados, empreendedores, e com todo um conjunto de capacidades que lhes
permita responder aos desafios cada vez mais exigentes do mercado de trabalho.

Mário Loureiro

Presidente do Município de Tábua
Se o términus de um ano letivo é um momento marcante ao nível de conclusão
de etapas e de novos desafios, o arranque de um novo ano escolar será sempre um
momento de renovação e inspiração para uma instituição de ensino profissional. Neste
novo ciclo que se avizinha, chegam novos rostos, constroem-se novas amizades, novas
rotinas, novas experiências. São momentos marcantes, que importa viver com alegria,
irreverência mas também muita responsabilidade.
É munido deste sentimento, que a EPTOLIVA tem ao longo dos anos apostado num
trabalho de referência junto dos alunos do nosso Concelho, mas também para a própria
Região Centro no que concerne à sua preparação para integração no mercado de
trabalho e no Ensino Superior.
A estratégia comum dos Municípios de Tábua e Oliveira do Hospital, no investimento
do Ensino Profissional como fator de desenvolvimento nos territórios de abrangência
da EPTOLIVA, é reconhecido como um caso de sucesso a nível nacional, sendo a
obtenção do 3.º lugar no melhor desempenho dos cursos profissionais, segundo os
dados disponibilizados, pela Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC),
a melhor prova da excelência do trabalho realizados ao longo dos seus 27 anos de
existência.
O trabalho fundamental realizado pela EPTOLIVA na rentabilização ao máximo deste
potencial de ensino e formação, na formação de pessoas mais preparadas para os
setores em que o emprego cresce ou renasce e, também, para a cada vez mais decisiva
aprendizagem ao longo da vida, só é conseguido pelo trabalho e empenho de todos os
alunos, professores, pessoal não docente e comunidade educativa.
Por fim e no âmbito do seu percurso educativo, o Município deseja que todos os alunos
da EPTOLIVA se tornem melhores cidadãos e profissionais com competências que
facilitem o ingresso no mercado de trabalho, tornando-se ainda, mais solidários com a
comunidade onde estão inseridos.
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Vantagens de estudar na EPTOLIVA
Estudar na EPTOLIVA . Apoios superiores a 2000€/ano
> Subsídio para material

>Almoço gratuito para todos os alunos > Bolsa em período de estágio

de estudo até 150,00€
(de acordo com o escalão de abono de família)

> Jantar gratuito para alunos alojados *

> Disponibilização de material didático

> Subsídio de alojamento até 125,00€/
> Transporte gratuito para todos os

mês para alunos alojados *

alunos

(* de acordo com a legislação em vigor)

> Prémios de Incentivo
ao Estudo/Mérito Escolar

INSCRIÇÕES
ABERTAS

no valor de 1500€

Sabias que ao estudares na EPTOLIVA tens direito a subsídio de alimentação, transporte, alojamento e material escolar segundo a legislação
em vigor?
Sabias que os cursos da EPTOLIVA te permitem
aprender uma profissão e entrar no mercado de
trabalho?
Sabias que os cursos da EPTOLIVA te dão a possibilidade de prosseguir os estudos para o ensino
superior?
Sabias que a EPTOLIVA possui um Gabinete
de Apoio à Inserção no Mercado de Trabalho que
funciona em permanência para apoiar os seus
alunos e tem por objectivo manter contactos privilegiados com os agentes económicos da região,
promovendo e apoiando a integração no mercado
de trabalho dos alunos que terminam os cursos na
EPTOLIVA?
Sabias que a a EPTOLIVA proporciona aos seus
alunos finalistas a realização de estágios no estrangeiro através do programa EPTOEUROPA –
Erasmus+?
Sabias que ao estudares na EPTOLIVA tens direito a um Programa de Incentivo ao Estudo/Mérito Escolar?
Sabias que estudando na EPTOLIVA tens ao teu
dispor um Gabinete Orientação Escolar e Profissional, com apoio permanente de uma psicóloga.
Este Gabinete assegura, na prossecução das suas
atribuições, o acompanhamento do aluno, individualmente ou em grupo, ao longo do processo
educativo, bem como o apoio ao desenvolvimento do sistema de relações interpessoais no interior
da escola e entre esta e a comunidade?
Sabias que a EPTOLIVA participa todos os
anos no Desporto Escolar, tendo-se já sagrado
tricampeã Distrital de Futsal na categoria de Juniores/Seniores?
Sabias que na EPTOLIVA tens um Corpo Docente jovem e dinâmico permitindo um acompanhamento diferenciado para cada aluno?
Sabias que na EPTOLIVA tens acesso ao Cartão
EPTOLIVA que te dá centenas de descontos?
Sabias que a EPTOLIVA é a escola que mais prémios
tem ganho em projetos de empreendedorismo?

Cartão EPTOLIVA, descontos e promoções até 30%
O Cartão EPTOLIVA surge numa estratégia comum de divulgação da EPTOLIVA e promoção do comércio regional.
O Cartão EPTOLIVA funciona como cartão de identificação de alunos, docentes, funcionários e promotores e
como cartão de desconto. A vantagem diferenciadora do Cartão EPTOLIVA são os descontos comerciais obtidos
mediante a apresentação do mesmo nos estabelecimentos aderentes.
Neste momento a EPTOLIVA conta já com mais de 50 protocolos de empresas aderentes. O protocolo é uma
mera formalidade que permite definir um desconto por parte do estabelecimento aderente, mediante apresentação do Cartão EPTOLIVA de uso pessoal e intransmissível. O protocolo comercial não terá qualquer custo
para o estabelecimento aderente a não ser o próprio desconto, podendo a qualquer momento alterar os descontos protocolados. Como contrapartida da adesão à iniciativa Cartão EPTOLIVA esta será publicitada através
de brochuras e divulgada no site e no facebook da EPTOLIVA, com apresentação dos descontos e respectivos
estabelecimentos.
O Cartão EPTOLIVA é já um projecto de sucesso com parcerias em diversas áreas que vão desde o comércio
mais tradicional, vestuário, calçado, estética e desporto, passando pelas artes gráficas, fotografia, tecnologias
informáticas, Escolas de Condução e até actividades de lazer, turismo e medicina.

Funções:

Objetivos:

Vantagens:

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

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

. Descontos Comerciais

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
5 à Sec Oliveira do Hospital
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 Sportsware
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
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Oliveira do Hospital: 238605210 | 967498487 - Tábua: 235413865 | 961693438

facebook.com/eptoliva

http://www.eptoliva.pt/
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