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Daniel Luís Domingues e Dinis Costa
Presidente da ADEPTOLIVA
EPTOLIVA – Escola Vencedora
Não é apenas um slogan. É uma realidade nacional e internacional. A EPTOLIVA tem conseguido vencer prémios, distinções, menções, um pouco
por todo o país, mas também a nível internacional. Podemos sempre valorizar o trabalho de uma escola pelo número de alunos que têm sucesso académico e profissional. Podemos valorizar uma escola pelo empenho e motivação que consegue imprimir aos seus professores, pessoal não docente,
aos pais e à comunidade educativa. Podemos valorizar uma escola pela capacidade de se adaptar em cada dia às alterações cada vez mais rápidas na
forma de ensinar. Na EPTOLIVA lutamos diariamente para conseguirmos ter esse sucesso conjunto. Quem hoje escolhe a EPTOLIVA para estudar tem
a certeza de que tem tudo para ser um aluno vencedor. Não é por acaso que a EPTOLIVA tem os melhores índices de conclusão da região, ao nível
dos cursos profissionais, Não é por acaso que a EPTOLIVA tem os melhores índices de empregabilidade da região. Não é por acaso que a EPTOLIVA
tem as menores taxas de abandono escolar da região de abrangência. Mas isso não nos faz melhores nem piores que as outras escolas. Apenas nos dá
responsabilidade para continuarmos a ter um ensino profissional de excelência e a formar futuros profissionais vencedores. Porque as vitórias de uma
escola, são sempre as vitórias dos nossos jovens e do nosso futuro. As vitórias são apenas e só, as certezas de que podemos vencer. E muitas vezes
nos perguntam como é possível uma pequena Escola do Interior, fazer a diferença? Por isso mesmo. Porque é pequena. Porque é do interior. Porque
tem de trabalhar muito mais que as outras para ter sucesso. E esse é o desafio. Ir vencendo dia após dia a dificuldade, o conformismo, a ideia de que
sozinhos é mais difícil termos sucesso. Uma escola vencedora não é apenas uma escola que vence prémios. É uma escola que nos dá a garantia de
que o objetivo é sempre trabalhar para que todos os alunos sejam vencedores na sua vida. E na EPTOLIVA por cada aluno que vence na vida, temos
professores vencedores. Temos pessoal não docente vencedor. Temos pais e Encarregados de Educação vencedores. Temos Promotores, Empresas
e Associações que colaboram no estágio, como vencedores. Temos os Municípios de Oliveira do Hospital, Tábua, Arganil, Góis e tantos outros que
têm alunos na EPTOLIVA, como vencedores. Temos um país vencedor. Este é o espírito de uma escola vencedora. Fazer de cada aluno um vencedor
para a vida.

Ricardo Manuel Oliveira da Silva Cruz
Vice-Presidente do Município de Tábua
e Vereador da Educação, Formação e Empreendedorismo Jovem
O Ensino Profissional apresenta-se, hoje, em clara trajetória de consolidação, aumentando a responsabilidade do projeto definido pela EPTOLIVA e
pelas Câmaras Municipais que fazem parte da ADEPTOLIVA.
A experiência adquirida ao longo dos 27 anos de existência, bem como a colocação em funcionamento de mais de 110 cursos ao nível da oferta
profissional, fazem com que a EPTOLIVA apresente uma resposta de qualidade às necessidades formativas locais e da região.
A implementação desta Escola Profissional na sociedade e a possibilidade de dar resposta às necessidades dos 70 promotores e de mais empresas
e associações da região alavancam este projeto na viabilidade de existência neste território e no percurso formativo dos alunos.
Iniciativas como as conferências Epto Futuros, realizadas no âmbito das Jornadas Técnicas dos diversos cursos profissionais e o enriquecimento
prático da formação desenvolvida na EPTOLIVA proporcionam a todos os alunos, e a cada um especificamente, valências e competências que são
uma mais-valia no seu percurso formativo.
Relativamente a Tábua, a consolidação da oferta formativa neste Pólo, nomeadamente a do Curso de Técnico de Auxiliar de Saúde, sendo uma área
ligada aos cuidados de saúde que regista elevada procura por parte das instituições da região, assume-se como um pilar fundamental na competitividade e empregabilidade necessárias ao mercado de trabalho.
Para a Direção da ADEPTOLIVA, o possibilitar aos alunos, ao longo dos três anos de duração da formação, experiências que incentivem a responsabilidade social, a proximidade a uma sociedade em constante mudança, bem como o incutir de uma cultura empreendedora neste jovens, são fatores
que contribuem decisivamente para um projeto educativo que enriquece este território da Beira Serra.
Bem hajam a todos os que contribuem para o sucesso deste estabelecimento de ensino e para todos os que ajudam a concretizar projetos e implementar medidas que possibilitam a fixação de jovens no nosso território.

ADEPTOLIVA aprova Gestão e Contas de 2018 por unanimidade e com voto de louvor
Na Assembleia Geral da ADEPTOLIVA, que contou com uma significativa participação dos seus promotores associados, o Presidente da Direção, prestou várias informações sobre o trabalho desenvolvido pela EPTOLIVA, com
especial destaque para a apresentação do Relatório de Gestão e Contas de 2018, o qual foi aprovado por unanimidade e louvor.
De registar que à semelhança do ano anterior e consecutivamente desde que esta Direção tomou posse, a
ADEPTOLIVA - Associação para o Desenvolvimento do Ensino Profissional nos Concelhos de Oliveira do Hospital,
Tábua e Arganil, registou um excelente resultado líquido positivo, fruto de uma gestão rigorosa, equilibrada e transparente. Conforme destacou Daniel Costa, “hoje a ADEPTOLIVA é uma Associação com as contas equilibradas, com
um nível de receitas que permite cobrir as despesas, e que permitiu ainda abater um passivo que se arrastou vários
anos. Em 2018, a ADEPTOLIVA atingiu todos os objetivos propostos, alcançando a sustentabilidade financeira e pedagógica, com um resultado financeiro excelente, que se deve principalmente à continuidade da gestão eficiente e
rigorosa dos recursos financeiros existentes na ADEPTOLIVA e na redução dos gastos com financiamento externo”.
Após ter sido dado nota do trabalho meritório da EPTOLIVA, que tem recebido o reconhecimento nacional e internacional de muitas entidades, em especial no que diz respeito à promoção da educação e empreendedorismo,
Daniel Costa reiterou o seu agradecimento a todos os alunos e professores que têm contribuído para o 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 faz a EPTOLIVA uma marca de referência na
região”. Um agradecimento especial foi também feito aos Promotores e naturalmente aos Municípios associados
da ADEPTOLIVA, Oliveira do Hospital e Tábua, nas pessoas dos seus respetivos Presidentes, Prof. José Carlos Alexandrino e Sr. Mário Loureiro“.
Numa Assembleia cujos assuntos foram fortemente evidenciados no sucesso financeiro e pedagógico da EPTOLIVA, bem como na relevância que esta Escola tem tido nos territórios da sua abrangência, Ricardo Cruz, Vice-Presidente do Município de Tábua, enalteceu a abertura da EPTOLIVA à comunidade e os excelentes resultados
atingidos que têm consolidado o seu equilíbrio e a continuidade de um caminho de sucesso. Após elogiar o resultado histórico atingido financeiramente, Graça Silva, Vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, deixou
o reconhecimento do Município “a esta escola, viva, dinâmica e virada para a comunidade”, agradecendo também
a disponibilidade dos alunos e professores nas muitas e diversas atividades realizadas. O gáudio e a excelência do
trabalho desenvolvido na comunidade e na região foi unanimemente distinguida no voto de louvor e reconhecimento “a Todos os que fazem da EPTOLIVA, uma Escola VIVA”, proposto pelo Vice-Presidente do Município de
Oliveira do Hospital e Presidente desta Assembleia, Dr. José Francisco Rolo.
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José Francisco Tavares Rolo
Presidente da Assembleia Geral da ADEPTOLIVA
Vice-Presidente do Município de Oliveira do Hospital
Há Futuros na EPTOLIVA
Vejo profissionais que sabem, que têm experiência e currículo, que se interessam e que são especialistas reputados, investigadores e cientistas, a debater com
alunos, professores e empregadores: ciência e tecnologia; ambiente e sustentabilidade; cuidados de saúde e envelhecimento activo; artes performativas e criação
artística; saúde e bem-estar; turismo e novas oportunidades; mobilidade e alterações climáticas; multimédia, novas plataformas digitais e responsabilidade. Ouço
a falar-se com entusiasmo dos desafios do presente, e do que está aí a romper.
A Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil, tem vindo a afirmar-se no contexto nacional, depois de se ter consolidado ao nível da região da
Beira Serra onde está instalada e tem deixado fortes marcas.
Porque tenho acompanhado a EPTOLIVA mais de perto, observo, participando, uma escola onde a motivação e o desempenho pulsam semana após semana
– sente-se dinamismo e agitação, nota-se a criatividade e a mobilização da comunidade escolar.
Este ambiente é, obviamente, convidativo e estimula à aprendizagem; à interacção, à partilha criativa e a produção de resultados. Todos
arriscam. Todos querem fazer.
É bom quando uma escola arrisca e desafia os seus (aparentes) limites; é bom quando é reconhecida; é bom quando os sucessos são partilhados entre todos.
Todos ganham.
Mas quem mais ganha com este ambiente criativo são obviamente os alunos e os professores, que sobre estes cria um efeito multiplicador.
Entusiasmo e desafio.
Ganham os pais, porque sentem uma escola que acrescenta saberes, relações e vida vivida – experiência – aos seus filhos.
Ganha a região, os empregadores – empresários e empreendedores – que podem acolher técnicos qualificados e com experiência adquirida numa escola
que promove a criatividade, a inventividade – o engenho e a arte – dos seus alunos, entretanto prontos a integrar o mercado de trabalho. Ou a prosseguir para o
Ensino Superior.
Observo que este trabalho e este ambiente se vai desenvolvendo com passos seguros. Com um trabalho de Direcção que tem tornado a escola financeiramente
sustentável, socialmente responsável e útil à comunidade, atenta aos desafios do futuro; dos seus alunos e às expectativas das suas famílias.
Uma escola que tem nos seus promotores e associados indispensáveis pontos de ligação à região e aos vários sectores produtivos. Mas também um
importante espaço de reflexão e recolha de contributos para a melhoria da EPTOLIVA e da sua oferta formativa.
Em Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil, bem podemos ter orgulho na EPTOLIVA, uma escola que proporciona futuros. Bons futuros, pelas provas dadas.
Portugal precisa de mais ensino profissional assim. À EPTOLIVA.

Maria da Graça Madeira de Brito da Silva
Vereadora Município de Oliveira do Hospital
EPTOLIVA A PREPARAR O FUTURO!
As escolas mais do que nunca têm de olhar para o meio que as rodeiam e perceberem que o contexto escolar tem de se ajustar ao mundo real, à
vida real, em que estão inseridos os alunos.
Têm um papel preponderante, cada vez mais influenciador na preparação dos alunos para a vida futura, para o mundo do trabalho, não cabendo
apenas à escola essa função.
O acompanhamento familiar é vital, único até na determinação e definição do futuro do educando. Os pais são desde a nascença os primeiros
a exercer influência nos seus filhos, os pais/encarregados de educação serão sempre os principais responsáveis pela sua educação serão os fortes
aleados no seu percurso de vida. Deverá ser uma caminhada conjunta, em equipa, onde se partilham as tristezas e as alegrias.
A tarefa da família e da escola é cada vez mais difícil! É o que mais se ouve aos pais e agentes educativos. Os tempos são outros, os comportamentos são outos, as exigências são outras…
Hoje as janelas de oportunidades rasgam-se, a paleta de ofertas, as propostas, os desafios bons ou maus são uma constante. Tudo está ao alcance
de todos! Tudo esta ao alcance dos nossos jovens!
Cada vez mais a procura de novas experiências, a descoberta de novas aventuras, é a postura que a escola atual deve ter, bem como os pais/
encarregados de educação, ambos devem ser colaborativos, interessados, esforçados para compreenderem e ajudarem os seus filhos/alunos na
orientação da sua educação/formação. Proporcionar aos alunos a descoberta, a investigação, o acesso à tecnologia, o debate, a troca de experiências
é de facto muito difícil para a comunidade escolar, mas é também, sem dúvida, um desafio.
O acesso facilitado à informação, aos conteúdos, às matérias de qualquer disciplina que possa ser dada pelo professor, poderá ser ou será a justificação por parte dos nossos alunos para faltarem às aulas ou para trocarem a hora da aula por uma hora de facebook.
Estar atentos às mudanças é uma responsabilidade de todos, da comunidade em geral, a ligação estreita da escola com a comunidade é sinal
de grande preocupação social por parte da escola. A integração do aluno no mundo do trabalho e a estreita ligação com as forças vias, juntas de
freguesia, coletividades, IPSS´S, empresas, comércio, e outras instituições é fulcral para que os alunos sejam ajudados a traçar o seu futuro. A fixação
de jovens no nosso concelho ou região, começa pela envolvência familiar, escolar e da comunidade que juntando sinergias ajudarão a concretizar os
sonhos dos nossos jovens, no desenvolvimento económico, na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, do concelho e da região.
A cota parte do trabalho que, no meu entender, cabe à EPTOLIVA, toda comunidade escolar, alunos, professores, funcionários e encarregados de
educação estão de parabéns, foi mais um ano de grandes aventuras, de grandes desafios, que maioritariamente, elevaram o nome da escola que
espelharam o esforço, dedicação e empenho de quem gosta de fazer bem.
Mais um ano termina, ano em que a EPTOLIVA alcançou os melhores títulos e prémios mais ambicionados por uma escola Profissional.
Muitos parabéns à EPTOLIVA por ajudar a preparar o Futuro!
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EPTOLIVA – Uma escola dinâmica em atividades

Cerimónia de Abertura
do Ano Escolar

A sessão de abertura do novo ano letivo, sucedida a 14 de setembro
de 2018, deu as boas vindas aos cerca de 70 novos alunos dos cursos
de Desporto, Turismo, Mecatrónica, Design e Auxiliar de Saúde e contou
com a presença de representantes dos municípios de Oliveira do Hospital e Tábua, diretores, coordenadores, diretores de curso, docentes e
demais comunidade educativa.

EPTOLIVA celebra Natal
com a Comunidade

EPTOLIVA festeja
Carnaval

A habitual Festa de Natal, que decorreu a 13 de dezembro, no Centro Cultural de Tábua, presentou toda a comunidade escolar e familiares com um espetáculo de confraternização, que integrou teatro,
música, dança, saúde e desporto, dinamizado pelos diversos cursos
profissionais.
Objetivando desafiar os alunos a estimularem as suas capacidades
no domínio da criatividade, bem como a cooperação entre turmas/cursos, o EPTO-Carnaval, organizado pela Associação de Estudantes da EPTOLIVA, foi festejado na tarde de 01 de março, e integrou um concurso
para a melhor fantasia do desfile de máscaras participado pelos alunos.

EPTOLIVA festeja o Halloween

EPTOLIVA na Tábua de Queijos e
Sabores da Beira
A festa contemplou ainda, o sorteio de Cabazes de Natal para os encarregados de educação presentes e lembranças que premiaram o trabalho dos alunos, seguindo-se um jantar convívio com a comunidade
escolar.

A 31 de outubro, celebrou-se o Halloween nos espaços escolares de
Oliveira do Hospital e Tábua, decorados a rigor, com doces, travessuras,
fantasias típicas e performances artísticas. Aproveitou-se a data para
trabalhar lendas e mitos através de conceitos como a espiritualidade, o
respeito pelas religiões e culturas diferentes.

EPTOLIVA no Programa TVI
“Somos Portugal”

Decorreu, a 9 e 10 de março, o evento “Tábua de Queijos e Sabores
da Beira”. O programa deste evento contou, uma vez mais, com a participação dos cursos de Auxiliar de Saúde, promovendo atividades afins
à sua área de formação, como a avaliação do índice de massa corporal
e da tensão arterial, o acompanhamento e auxílio aos visitantes com
mobilidade reduzida e a realização de um Workshop Infantil - Hábitos
de Higiene.

EPTOLIVA celebra
27º Aniversário
A 9 de novembro, celebrou-se o
27º Aniversário da EPTOLIVA, com
um vasto programa de atividades,
que culminou numa cerimónia
comemorativa, privilegiada com
as presenças dos presidentes dos
Municípios de Oliveira do Hospital
e Tábua, a Direção, Promotores e
Associados da ADEPTOLIVA.

No dia 27 de fevereiro, a equipa de filmagens da TVI, acompanhada
pelo ator e cantor Manuel Melo, realizou uma reportagem sobre as boas
práticas educativas levadas a efeito na EPTOLIVA, e que posteriormente
foi apresentada no programa de entretenimento “SOMOS PORTUGAL”,
dedicado à Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital.

EPTOLIVA na Festa do Queijo
de Oliveira do Hospital

EPTOLIVA presente
na Qualifica 2019

Do programa desta sessão comemorativa destacou-se a entrega formal
dos Prémios de Mérito Escolar, dos Diplomas de Curso e dos Certiﬁcados de
Participação nos Estágios Internacionais Erasmus+, relativos ao ano letivo
2017-2018, seguindo-se um momento de apresentação performativa, e
a degustação de produtos endógenos e bolo de aniversário da EPTOLIVA.

Com o tema “New jobs, more freedom”, a 12ª edição da maior Feira
de Educação, Formação, Juventude e Emprego do País, que decorreu
entre 28 de fevereiro e 03 de março, na Exponor, proporcionou, aos finalistas dos cursos de Auxiliar de Saúde e Apoio à Gestão Desportiva,
oportunidades e experiências enriquecedoras, tendo em conta a especificidade, o futuro e o mercado laboral destes cursos profissionais.

Os cursos de Turismo, Artes do Espetáculo/Interpretação, Auxiliar
de Saúde e Multimédia participaram em mais uma edição da Festa do
Queijo Serra da Estrela, em Oliveira do Hospital, nos dias 16 e 17 de
março. O acompanhamento e apoio logístico aos visitantes, momentos
musicais de animação, avaliação de sinais vitais na Unidade Móvel da
FAAD e oficinas de ciência com soro de leite, foram as iniciativas que
identificaram e divulgaram as boas práticas da escola.
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Leitura com a Comunidade

EPTOLIVA no Rally de
Tábua e Oliveira do Hospital

5

Rafaela Simões (Multimédia – 2º ano), Mauro Francisco (Apoio à Gestão
Desportiva – 3º ano) e Bernardo Monteiro (Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel – 3º ano), sob a orientação do Prof. Rogério Duarte.
A próxima edição decorrerá em Oliveira do Hospital, cabendo à EPTOLIVA
a responsabilidade de preparar, organizar e acolher este desafio.

EPTOLIVA na Feira do Livro
de Oliveira do Hospital

Numa partilha literária pautada pela criatividade, pela entrega na
interpretação e pelo prazer de ler, o poder das palavras invadiu os
espaços de Oliveira do Hospital e Tábua com atividades inéditas, que
marcaram os cinco dias da Semana da Leitura, entre 18 e 22 de março:
“Leitura Encenada da obra Os Maias, de Eça de Queirós”, apresentada
às escolas básicas sediadas na comunidade; “Concurso Cultura Leitora”; “Literatura em Movimento”, um circuito pelos cafés e edifícios
públicos, ao longo do qual os alunos vestiram a pele de Luís Vaz de
Camões, Antero de Quental e Fernando Pessoa e ofereceram poemas
à comunidade local; “A poesia em 10 minutos – Flashmobe Literário”,
declamado pelos supermercados da cidade; “À Conversa com o encenador e ator Sinde Filipe”; e o “Desfile Literário”, com criações inspiradas nos grandes autores, personagens e figuras da literatura nacional
e internacional.

EPTOLIVA no Aniversário da
UCC Pinheiro dos Abraços

Porque com boa Saúde temos certamente um melhor Turismo e
um bom Turismo faz muito bem à Saúde, a EPTOLIVA, através dos
cursos de Turismo, Auxiliar de Saúde e Apoio à Gestão Desportiva,
associou-se à comemoração do V Aniversário da Unidade Cuidados
na Comunidade (UCC) Pinheiro dos Abraços, dedicado ao tema
“Cuidados de Saúde de Proximidade...Turismo e Saúde”.

Os cursos de Desporto e Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel destacaram-se no apoio técnico, organização e logística do
Rally de Tábua e Oliveira do Hospital. Esta prova, pontuável para o
Campeonato Centro de Ralis e Desafio Kumho Portugal 2019, decorreu nos dias 6 e 7 de abril e constituiu, para a EPTOLIVA, uma excelente oportunidade pedagógica para exibir a vertente prática do ensino,
ao serviço da comunidade e da divulgação da região.

EPTOLIVA vence Campeonato
Juvenil de Futsal

No âmbito do Desporto Escolar, a EPTOLIVA venceu o Campeonato
Juvenil Masculino de Futsal, que se disputou em quatro jornadas, tendo a final sido realizada com a Escola Secundária de Penacova. Uma
conquista dos atletas e árbitros do curso de Desporto, sob a orientação do professor Carlos Ferreira.

EPTOLIVA participa no
Campeonato dos Jogos da
Matemática

A EPTOLIVA participou na XXI Edição do Campeonato dos Jogos da Matemática para escolas profissionais de todo o país, cuja fase final decorreu
no dia 15 de maio, em Gouveia, fazendo-se representar pelos alunos: Ana
Beatriz Silva (Desporto – 1º ano), Alexandre Santos (Mecatrónica – 1º ano),

A EPTOLIVA participou na XIV edição da Feira do Livro de Oliveira
do Hospital, um evento que permite aproximar os alunos dos livros e
de autores de referência, bem como conhecer autores da região, que
devem ser lidos e valorizados pela comunidade local.

Enquanto o curso de Turismo divertiu o público infantil do pré-escolar e 1º ciclo com pinturas faciais e modelagem de balões, os cursos
de Artes do Espetáculo/Interpretação, Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel, Design de Equipamento, Desporto e Mecatrónica
levaram a palavra poética ao público, deixando-se inspirar pelos sonetos amorosos de Luís de Camões e pela linguagem íntima e transparente de Sophia de Mello Breyner.

EPTOLIVA em Rede
nas Marchas Populares

Na noite de 22 de junho, a EPTOLIVA a voltou a marcar presença nas
Marchas Populares de Oliveira do Hospital, um dos maiores eventos
da cidade promovido pelo Município.
Em rede e conectada com as necessidades e comportamentos da
sociedade, a EPTOLIVA construiu uma identidade inovadora, reforçada
pelos conhecimentos, atitudes e valores da sua comunidade e marchou, orgulhosamente, pelo palco do Parque do Mandanelho.
Reaproveitando materiais e recursos humanos da escola, apresentou a sua oferta formativa, conciliando tecnologia e educação, parceiras na construção da Escola do Futuro.
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Jornadas Profissionais da EPTOLIVA
A EPTOLIVA promoveu as Jornadas Profissionais durante dois dias com a realização de várias visitas de estudo no âmbito das especificidades dos
seus cursos profissionais e a comemoração do Dia do Aluno.

Dia das Visitas Técnicas
As visitas, especialmente direcionadas para cada área de ensino profissional objetivaram promover e divulgar a Região de Coimbra, um território
fértil de oportunidades para conhecer e explorar a riqueza histórica, patrimonial, cultural, turística e económica desta região.

“Em boa forma com a Ciência”, uma exposição interativa sobre o corpo humano patente no Exploratório – Centro Ciência Viva de Coimbra e a ACREDITAR,
uma associação de referência nacional na área da oncologia pediátrica, foram
os destinos escolhidos pelo curso profissional de Técnico de Auxiliar de Saúde.

Alguns recantos históricos da Universidade de Coimbra, classificada
como Património Mundial da UNESCO, como a Capela de São Miguel, a
Biblioteca Joanina, o Paço Real e a Torre, integraram a visita realizada pelo
curso profissional de Artes do Espetáculo/Interpretação.

A visita técnica dos cursos profissionais de Multimédia e Design de
Equipamento direcionou-se à Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) e ao Museu da Água com o evento “Incolor”, uma exposição coletiva sobre o tema da água com esculturas, instalações, vídeo
e pintura.

Os cursos profissionais de Turismo, Desporto e Apoio à Gestão
Desportiva deslocaram-se a Mira para conhecer as atrações naturais
e históricas mais emblemáticas desta vila, concretizando um passeio
pedonal pela Pista Ciclo Pedonal, que se revelou um excelente meio
para desfrutar da natureza e de alguns espaços culturais locais, em simultâneo com a prática do desporto.

Os cursos profissionais de Mecatrónica e Manutenção Industrial/
Mecatrónica Automóvel visitaram a 18.ª edição da Feira de Engenharia
de Coimbra (FENGE) no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC),
bem como as empresas CoolHaven (Antanhol) e Litocar (Cernache).
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Jornadas Profissionais da EPTOLIVA
Dia do Aluno
Preservar e valorizar o património ambiental, fazer exercício e experimentar atividades ao ar livre, foram os ingredientes que inspiraram a comemoração do Dia do Aluno que decorreu, a 2 de maio, no Parque dos Marmelos
em Oliveira do Hospital.

Neste dia enérgico também o ambiente esteve em destaque com a
realização do Peddy Paper “OHP Sustentável” na cidade de Oliveira do Hospital, preparado no âmbito do programa Eco-Escolas, e que objetivou explorar e conhecer aspetos relacionados com a separação de resíduos, energia,
mobilidade, sustentabilidade e biodiversidade.

A jornada terminou com a construção de um puzzle gigante em frente
ao Edifício da Câmara Municipal, tendo este momento sido agraciado com
as presenças do Presidente da ADEPTOLIVA, Prof. Daniel Costa, do Vice-Presidente, Dr. José Francisco Rolo e dos respetivos Vereadores da Educação e
do Desporto, Prof.ª Graça Silva e Prof. Nuno Ribeiro.

VALORIZAR

Organizado um “EPTOJogos Sem Fronteiras” todos os cursos profissionais se constituíram em equipas que competiram em atividades radicais de
desporto e aventura, nomeadamente, escalada, rapel, slide, tiro ao arco e
flecha, gincanas de bicicletas, insufláveis de trampolim e matraquilhos humanos entre outros jogos tradicionais.

ECONOMIA LOCAL
EMPREGO
PROXIMIDADE

valorizar | economia local | emprego | proximidade
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EPTOLIVA - Escola Promotora da Saúde
Semana Europeia do Desporto,
Dia Mundial do Turismo e
Dia Mundial do Coração

Dia Mundial de Luta
Contra o Cancro

Na Semana Europeia do Desporto, entre 24 e 28 de setembro, sob a
campanha “BE ACTIVE”, a EPTOLIVA promoveu o desporto, a saúde e o
turismo num programa de atividades que objetivaram desenvolver a literacia
motora e a aquisição de hábitos de vida saudável. O percurso pedestre e
itinerário interpretativo ao espólio romano das Ruínas da Bobadela, uma
visita ao Museu de Arqueologia, um rastreio de saúde e torneios escolares
de futvólei e badmínton, encerraram esta semana desportiva.

Nesta data, celebrada a 4 de fevereiro, os cursos de Auxiliar de Saúde,
associaram-se à campanha “EU SOU E EU VOU”, promovida pela Liga
Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), e que objetivou envolver e unir o
maior número de pessoas em várias localidades da Região Centro, no
compromisso e na ação da luta contra o cancro.

Dia de São Valentim

Dia Mundial da Alimentação

“Apura os teus sentidos” foi a forma como os cursos de Desporto, Auxiliar
de Saúde e Apoio à Gestão Desportiva, usaram a criatividade, no dia 16
de outubro, para a elaboração de pratos decorativos, visando conjugar
a harmonia estética de frutos e hortícolas com o valor e a função destes
nutrientes na alimentação.

Dia Mundial do Não Fumador
Objetivando sensibilizar a comunidade escolar para os malefícios do
tabaco, comportamentos aditivos e dependências, a escola promoveu, nos
seus espaços escolares, ações de sensibilização protagonizadas pela UCC
do Pinheiro dos Abraços e UCC da Pedra da Sé, que pretenderam dissuadir
o tabagismo em ambiente escolar e promover hábitos e estilos de vida
saudável.

Dia Mundial da Luta Contra a Sida

A EPTOLIVA e a UCC Pinheiro dos Abraços em parceria com o IPDJ, através
do Programa “CUIDA-TE”, assinalaram este Dia Mundial com uma ação de
sensibilização, que decorreu a 4 de dezembro, e que objetivou alertar a
comunidade escolar para prevenção e proteção contra o vírus da SIDA.

Foi com o “Estendal dos Afetos” que alunos, professores e funcionários,
comemoraram o dia 14 de fevereiro, colocando numa corda, mensagens
que reforçam a importância e o valor dos afetos numa sociedade cada vez
mais desprovida de sentimentos e valores.

Sensibilização para
Substâncias Psicoativas

Sessões de sensibilização e esclarecimento sobre o consumo de álcool
e drogas, os seus padrões e consequências para a saúde, nomeadamente,
para a saúde mental, foram realizadas na escola por psiquiatras do Centro
Hospital e Universitário de Coimbra.

“Dou Mais Tempo à Vida”

Os Cursos de Turismo associaram-se ao projeto de intervenção
comunitária “Dou Mais Tempo à Vida”, com a distribuição de flyers
informativos e produtos de merchandising, que visaram alertar a população
Oliveirense para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro.
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EPTOLIVA - Eco-Escola a tempo inteiro
Bandeira Verde Eco-Escolas

3R Natal Ambiental
Defender o meio ambiente,
usando a política dos “três Rs”
– Reduzir, Reutilizar, Reciclar,
aliada ao espírito e tradição
natalícias, foi o mote do
Concurso “3R Natal Ambiental
2018”, no qual os alunos do
Curso de Design empregaram a
sua criatividade para desenvolver
uma
decoração
natalícia,
concretizada através da técnica
da reciclagem e da reutilização
de objetos do dia a dia.

No Dia Bandeiras Verdes - Galardão Eco-Escolas 2018, que decorreu a
4 de outubro, na Expocentro, em Pombal, a EPTOLIVA foi galardoada, pelo
terceiro ano consecutivo, com a Bandeira Verde Eco-Escolas, símbolo do
reconhecimento do bom trabalho desenvolvido pela comunidade escolar,
em prol da sustentabilidade.

Projeto ClimAgir

Projeto Educar Para Prevenir

A reciclagem, a separação de lixos e a defesa da floresta autóctone
foram os assuntos que dominaram o seminário “Prevenção de fogos
na reabilitação de territórios ardidos”, realizado no âmbito do projeto
– Educar Para Prevenir, em parceria com o Município de Oliveira
do Hospital, e que culminou com uma ação prática de controlo
de invasoras, onde foram arrancados eucaliptos e acácias, que
germinaram, após os incêndios, na faixa de 100 metros de proteção
na Zona Industrial da cidade.

Reflorestação em
Vale de Maceira

Dia Mundial do Ambiente

Para comemorar o Dia Mundial do Ambiente, o Município de Oliveira
do Hospital dinamizou uma ação de rua, com a colaboração da EPTOLIVA,
para o lançamento da campanha de sensibilização “Plástico Zero”, que
tem como principal objetivo a transmissão de boas práticas ambientais,
consciencializando os cidadãos para a forma como podem contribuir para
a redução dos resíduos, incentivando à separação seletiva dos mesmos e à
sua correta deposição.

Conselho Eco-Escolas

A EPTOLIVA recebeu, no dia 30 de abril, o Projeto ClimAgir, promovido
pela CIM da Região de Coimbra e que tem como objetivo sensibilizar
para as consequências das alterações climáticas na região de Coimbra
e, ao mesmo tempo, promover a floresta autóctone. Seguiu-se uma
ação de plantação de sobreiros, a mascote do projeto, no Parque do
Mandanelho e no jardim da escola.

Epto-Eco-Garrafa

Ser ECO é ser saudável”, assim foi a manhã de 26 de junho, com exercícios
físicos e batidos de fruta, atividades que integraram o programa do
Conselho Eco-Escolas, que este ano decorreu com uma dinâmica diferente,
objetivando sensibilizar e reforçar a comunidade escolar para a prática de
estilos de vida saudáveis, recorrendo ao desporto e à alimentação.

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.

Mobilidade com Ambiente

Segurança no Trabalho
Medidas de Autoproteção
HACCP Segurança Alimentar
Avaliação de Riscos
Avaliação de Ruído Ocupacional

No seguimento da campanha “Troca por Troca – Plantamos uma
árvore por cada equipamento usado”, levada a cabo pela Worten e a
ERP Portugal, foi possível a plantação de cerca de 3700 árvores, entre
medronheiros, carvalhos e tílias, na reflorestação da zona entre Vale
de Maceira e Colcurinho, e que contou com o apoio dos vários cursos
em funcionamento na EPTOLIVA.

Tel: 238 605 950
Objetivando contribuir para uma mobilidade sustentável e amiga do
ambiente, no dia 30 de maio, alunos e professores foram incitados a
usar a bicicleta como meio de transporte, desafio este, correspondido
por muitos participantes.

geral@qualitrab.pt

Rua do Colégio, nº 2 - 1º Drto
3400-105 Oliveira do Hospital

10

EPTOJORNAL Nº 37

JULHO 2019

EPTOLIVA – escola empreendedora

EPTOLIVA a escola mais empreendedora da Região Centro

EPTOLIVA ganha 2º e 3º prémios
no Concurso Postal de Natal Digital

16ª edição Projeto “Ciência na Escola” –
Fundação Ilídio Pinho

Promovido pelo Município de Oliveira do Hospital, o concurso “Postal de
Natal Digital”, pretende desenvolver a criatividade dos jovens na conceção
de trabalhos artísticos, a partir da utilização das Tecnologias Informáticas
para a realização de trabalhos criativos e estimular o espírito empreendedor
e solidário dos alunos, enquadrado na época natalícia.
Na edição de 2018, a EPTOLIVA participou com 10 trabalhos realizados
pelos alunos dos cursos de Design de Equipamento e Multimédia, tendo sido
premiados com o 2º e 3º lugar, os respetivos postais digitais apresentados
pelos alunos Francisco Marques e Marta Dias.

A candidatura à 16.ª edição do
Prémio Fundação Ilídio Pinho Ciência na Escola - 2018/2019,
cujo tema se insere em “Ciência
na Escola ao Serviço do
Desenvolvimento de Portugal”, 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 4 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”.

“Fueling the Future 2”, “Soro, Sorelho: recursos esquecidos,
oportunidades encontradas”, “Hands On SPV” e “Cálcio é galinha o põe:
estudo da viabilidade do uso da casca de ovo como fonte alternativa de
cálcio para a produção de hidroxiapatita”, são os projetos propostos pelos
alunos: Francisco Borges e Rodrigo Carvalho, do Curso de Manutenção
Industrial/ Mecatrónica Automóvel; Ana Campos, Diana Simões e Rafaela
Pinto, do Curso de Multimédia; Ana Abrantes e Ana Henriques, do Curso
de Auxiliar de Saúde.

EPTOLIVA representa Região Centro
na Mostra Nacional do Prémio FIP

Concursos Municipais de Ideias de Negócio
Na 6.ª edição do programa “Empreendedorismo nas Escolas da Região de Coimbra”, sob o slogan “Imagine. Create. Succeed”,
desenvolvido 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 conquistou o 2º lugar em Oliveira do Hospital.

EPTOLIVA vence em Tábua

EPTOLIVA conquista 2º Prémio
em Oliveira do Hospital

A 15.ª Mostra Nacional do Prémio Fundação Ilídio Pinho – Ciência na
Escola, cujo tema do ano letivo 2017/2018 foi “Ciência na Escola ao
Serviço do Desenvolvimento e da Humanização”, decorreu em Lisboa,
com a exposição dos 100 melhores projetos selecionados entre os 1269
apresentados a este concurso, pelas escolas de educação pré-escolar e
dos ensinos básico e secundário de Portugal continental, bem como das
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
O Concurso Municipal de Ideias de Negócio, realizado a 28 março,
em Tábua, apurou como vencedor o projeto “Teeth Tech - Próteses
Ecossustentáveis”, que consiste na síntese da hidroxiapatita a partir
da casca de ovo, desenvolvido por Ana Rita Henriques e Rosa Abrantes.

O projeto “Match Point” orientado pela docente Honorata Pereira e da
autoria dos alunos João Santos e Francisco Borges, do Curso Profissional
de Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel, incluiu-se
no 5º escalão (ensino secundário) e foi apresentado na Mostra Nacional ao
Primeiro-Ministro, Ministro e Secretário de Estado da Educação, bem como
ao Eng.º Ilídio Pinho, o grande promotor desta Mostra Nacional de Ciência e
Empreendedorismo.

Esta e mais quatro 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: “AppSaúde+” de Lara Abrantes, Lucília Moura e Ofélia
Alves; “Jogo’Arte” de Bruno Coelho; “Querido Eco Decorei a Casa”, de
Gabriel Batista, Marisa Fonseca e Sofia Simões; e “Splash - Fralda de
Natação Ecossustentável”, de Ângela Júlio e Ana Abrantes.

No Concurso de Ideias de Negócio que, decorreu a 29 de março, em
Oliveira do Hospital, foram disputadas 9 ideias, provenientes do Agrupamento
de Escolas e da EPTOLIVA, posicionando esta Escola Profissional no
segundo lugar da classificação das melhores ideias de negócio, com o
projeto “Made4You”, da autoria de Francisco Borges (3º ano do Curso de
Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel) e José Cardoso (2º ano
do Curso de Multimédia). “Made4You” consiste na criação de uma linha
de produtos de massas e pães saudáveis, provenientes da reutilização de
subprodutos e desperdícios de frutas, cereais e farinha de leguminosas.
Neste concurso, a EPTOLIVA apresentou ainda mais quatro projetos
orientados pela professora Honorata Pereira, com grande relevo para o
território da Beira Serra: “Be Clean” de Alexandre Santos, Bernardo Esteves
e Diogo Pedreira (Mecatrónica - 1º ano); “BemBiber” de Rodrigo Carvalho
(Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel - 2º ano); “CroudOHP”, de
Ana Campos, Diana Ferreira e Rafaela Simões (Multimédia - 2º ano); e “Power
Shoes”, de Mauro Francisco (Apoio à Gestão Desportiva - 3º ano).
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EPTOLIVA a melhor escola profissional do País

EPTOLIVA vence Concurso Nacional
“Hidrogénio a Próxima Geração de Energia”

EPTOLIVA melhor escola profissional
na Mostra Nacional de Ciência,
representa Portugal no Brasil

EPTOLIVA vence Mostra Nacional de Jovens
Empreendedores com 4 prémios nacionais

Com o projeto “BEMBIBER –
Requalificação dos Subprodutos
das Queijarias”, a EPTOLIVA
conquistou o 2º Prémio na XIII
Mostra Nacional de Ciência, que
decorreu entre 30 de maio a 1 de
junho, no Centro de Congressos da
Alfândega do Porto.
Elogiado por Tiago Brandão,
Ministro da Educação, o projeto
“BEMBIBER”, desenvolvido por

O 1º prémio, no valor de 5.000 euros, foi atribuído à EPTOLIVA, a única
escola profissional selecionada no concurso “Hidrogénio – A Próxima
Geração de Energia”, promovido pelo Instituto Politécnico de Portalegre em
colaboração com a Associação Portuguesa para a Promoção do Hidrogénio.
Este concurso, que pretendeu valorizar o potencial criativo de estudantes
do ensino superior e secundário em Portugal, através de projetos inovadores
desenvolvidos no âmbito de sistemas ou tecnologias relacionadas
com a sustentabilidade energética, focadas no hidrogénio como vetor
energético, elegeu vencedor uma pilha bacteriana que produz eletricidade,
materializada no projeto “Fueling the Future”, orientado pela professora
Honorata Pereira e desenvolvido pelos alunos, Francisco Borges, João
Santos, Rute Pegado e José Monteiro.

EPTOLIVA apresenta práticas inovadoras
na FUTURÁLIA 2019

Rodrigo Carvalho e coordenado
pela Professora Honorata Pereira,
irá ainda representar Portugal na
MOSTRATEC 2019, Feira de Ciência
e Tecnologia realizada anualmente
pela Fundação Liberato na cidade
de Novo Hamburgo, no Brasil.
Para além do premiado na área
da Bioeconomia, também o projeto de
Rita Henriques, “EGGTEC – Cálcio é …
galinha o põe”, na área de Química, foi
selecionado nesta Mostra Nacional dos
100 melhores projetos apurados do 27º
Concurso Jovens Cientistas.

EPTOLIVA melhor escola profissional no
Congresso Nacional “Cientistas em Ação”

Entre os onze projetos preconizados pela EPTOLIVA, os únicos a
representar o distrito de Coimbra, foi apurada a ideia vencedora da edição
2019 da Mostra Nacional de Jovens Empreendedores, que decorreu no
Centro de Congressos da Alfândega do Porto, entre 3 a 5 de junho.
O GIN idealizado por Rodrigo Carvalho conquistou o 1º Prémio
com o projeto “BEMBIBER – Requalificação dos Subprodutos das
Queijarias”. Também o Prémio Especial Professor foi atribuído à docente
Honorata Pereira, coordenadora do projeto vencedor e dos restantes 10
projetos na área do empreendedorismo criativo selecionados a participar
neste concurso. Para além do vencedor, o projeto “EGGTEC – Cálcio é …
galinha o põe”, de Ana Rita Henriques, conquistou uma Menção Honrosa
e foi o vencedor do Prémio Associação Juvenil da Ciência garantindo a sua
participação no “37th Youth Science Meeting”.

EPTOLIVA conquista prémio internacional STEM

A EPTOLIVA destacou-se pela sua
dinâmica inovadora e empreendedora
na 12.ª edição da FUTURÁLIA, a maior
Feira de Oferta Educativa, Formação e
Empregabilidade do País, que decorreu
entre 03 a 06 de abril, na FIL, em Lisboa.
A apresentação do modelo
pedagógico inserido na cultura “Open
Schools for Open Societies” com base
na metodologia Project Based Learning
desenvolvido pela docente Honorata
Pereira, a mostra dos projetos científicos
“Fralda Ecossustentável”, “Teeth-Tech”,
“BemBiber”, “Fueling the Future” e
“Made 4 You” e ainda um carrinho
de rolamentos, foram algumas das
experiências divulgadas por esta escola,
no stand do Programa Operacional de
Capital Humano.

Os “cientistas em ação” da EPTOLIVA voltaram a Estremoz, nos dias
2, 3 e 4 de maio, e foram distinguidos com o 2º lugar e uma Menção
Honrosa no XIV Congresso Nacional organizado pelo Centro Ciência
Viva de Estremoz e a Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Évora, uma iniciativa de apresentação de ideias empreendedoras no
âmbito da divulgação e comunicação da cultura científica e tecnológica
nas escolas do país.
A criação de uma cidade eco sustentável exibida no projeto
“Living On 21 Century”, de Francisco Borges, orientado pela docente
Honorata Pereira, foi considerado o segundo melhor trabalho do ensino
secundário, destacando-se também, o projeto “Teeth-Tec - Próteses
Ecossustentáveis”, defendido por Ana Rita Henriques e Rosa Abrantes,
que mereceu uma Menção Honrosa. Para além destes, mais 5 projetos
da autoria de 11 alunos estiveram em exposição neste concurso,
posicionando a EPTOLIVA na melhor classificação entre todas as
escolas profissionais do País e a Escola com maior representatividade
de trabalhos empreendedores.

“Requalificação de subprodutos das Queijarias”, da autoria da
Professora Honorata Pereira, foi o único projeto português vencedor do
“STEM School Label Compettion”, e garantiu a presença da EPTOLIVA no
30th Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab, que decorreu,
entre 14 a 16 de junho, nas instalações da European Schoolnet, em Bruxelas.
Integrado no “STEM Discovery Week 2019”, uma iniciativa internacional
que convida projetos, organizações e escolas em todo o mundo, a refletirem
sobre carreiras e estudos nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e
matemática (STEM), recebeu cerca de 2000 trabalhos de toda a Europa,
entre os quais, o júri selecionou 10 vencedores que foram convidados a visitar
a capital da Bélgica e a participar no Workshop de Projetos Científicos no
Laboratório da Sala de Aula do Futuro.

CONFERÊNCIA
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EPTO FUTUROS

JORNADAS TÉCNICAS
DO CURSO DE MECATRÓNICA

Curso Profissional de
Técnico de Mecatrónica
Fábrica Ciência Viva

FENGE 2019

A “Indústria 4.0” foi o tema das Jornadas Técnicas do curso de
Mecatrónica, que decorreram a 24 de maio, na EPTOLIVA.
Considerada como a 4.ª Revolução Industrial, este conceito de
indústria engloba as principais inovações tecnológicas dos campos
da automação, controlo e tecnologia da informação, que permitem
a fusão do mundo físico, digital e biológico.
A Semana Europeia da Robótica, que decorreu na Fábrica Centro
Ciência Viva, em Aveiro, possibilitou, aos alunos, desenvolver experiências
de construção de maquetes com sistemas de iluminação, motores e
sensores, trabalhar conceitos de desenho, física, álgebra e geometria e
aplicar princípios de eletrónica digital.

EMAF 2018

A visita à 18ª edição da Feira de Engenharia de Coimbra (FENGE), no
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, aliou a fusão entre o “KnowHow” da malha empresarial nacional/internacional, a inovação e o
empreendedorismo, e os alunos puderam visualizar e explorar projetos
desenvolvidos pelo ISEC e pelas empresas com expositores nesta feira.

CoolHaven
Para o efeito, o avanço e o futuro tecnológico desta nova era industrial centrou-se nos testemunhos de Nuno Vieira (gerente da
empresa Induprotec, Lda.), Manuel Correia (responsável pelas áreas
da automação e controlo no Grupo Sonae) e José Barata Oliveira,
especialista na área da Robótica Industrial Complexista da Universidade Nova de Lisboa.
Estas jornadas, que contaram com a apresentação
do projeto empreendedor
“Be Clean”, da autoria dos
alunos Alexandre Santos,
Bernardo Esteves e Diogo
Pedreira, finalizaram em
práticas profissionais com
um Workshop sobre Robótica Móvel, tutoreado
por José Barata Oliveira e
Carlos Simões, professores
na UNL e um Workshop
sobre Astrofotografia com
telescópio em montagem
equatorial e controlo inteligente, conduzido pelo
Eng. António Paulino da
ESTGOH.

Na Exponor, a 17ª edição da Feira Internacional de Máquinas/
Equipamentos e Serviços para a Indústria (EMAF) permitiu, aos alunos,
adquirir conhecimentos técnicos sobre soluções de vanguarda e
tecnologias do futuro, nomeadamente equipamentos de manutenção
industrial, automação e controlo, robótica e informática aplicada à
indústria, produtos de metalurgia e metalomecânica, entre outros.

Na empresa CoolHaven, os
alunos conheceram a produção
e comercialização do conceito
de habitação, assente numa
estrutura modular flexível e
resistente, onde se destacam
os conceitos da modularidade,
eco-sustentabilidade e os novos
sistemas de automação e
domótica.
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Curso Profissional de
Técnico de Manutenção Industrial/
Mecatrónica Automóvel
Aulas práticas na Norauto
e FeuVert

Visita à EMAF 2018
A visita à Feira Internacional
de Máquinas/Equipamentos e
Serviços para a Indústria, na
Exponor, possibilitou, aos alunos,
conhecer máquinas, ferramentas,
moldes,
equipamentos
de
manutenção industrial, fundição,
limpeza industrial, logística,
química e laboratórios, plásticos e
borrachas, automação e controlo,
robótica e informática aplicada à
indústria, produtos de metalurgia
e metalomecânica, e serviços e
equipamentos de segurança.
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JORNADAS TÉCNICAS DO CURSO

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL/MECATRÓNICA AUTOMÓVEL

Visita à Sonae Arauco
A visita à empresa Sonae
Arauco, em Oliveira do Hospital,
permitiu, aos alunos conhecer, de
um modo geral, o funcionamento
de uma das maiores unidades
industriais do concelho, bem
como as diferentes tarefas que
são exercidas por um técnico
de manutenção industrial, no
contexto real de trabalho.

Visita à FENGE 2019

A realização de aulas práticas oficinais em locais de referência, nas áreas
da manutenção industrial e mecatrónica automóvel, nomeadamente no
concessionário automóvel LITOCAR, em Oliveira do Hospital e nos dois
centros auto, Norauto e FeuVert, em Coimbra, permitiu a aplicação de
conhecimentos, no que respeita à gestão oficinal, planeamento de tipos
de manutenção e execução de ordens de trabalho, orçamentação de
manutenção de peças, e normas de higiene e segurança no trabalho.

CONFERÊNCIA

EPTOLIVA – cursos em funcionamento

“Mobilidade com Ambiente” foi o tema que dominou as Jornadas
Técnicas do Curso de Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel,
realizadas a 30 de maio, e que juntou especialistas da área que defenderam o uso de carros elétricos em prol da saúde e do meio ambiente.
A iniciativa contou com a participação do Eng.º Gustavo Pinto, (Representante da Divisão Pós-venda, da Caetano Auto), Bráulio Afonso
(Consultor de vendas da Jaguar Land Rover, M. Coutinho), Manuel Rodrigues (Presidente da VAB – Veículos Automóveis das Beiras, S.A.) e o
Professor Francisco Ferreira, Presidente da Associação ZERO (Associação Sistema Terreste Sustentável), que defenderam as novas tecnologias e combustíveis alternativos como alternativas sustentáveis de
mobilidade, menos prejudiciais para a saúde e ambiente.

A visita à 18ª edição da Feira de Engenharia de Coimbra (FENGE), no
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, possibilitou conhecer,
também, as valências deste espaço de ensino superior, nomeadamente
os departamentos de engenharia eletrotécnica e engenharia mecânica.

Visita ao Grupo Litocar

A visita à empresa Litocar, sediada em Cernache, teve por o objetivo
reforçar a aquisição de conhecimentos em operações de funcionamento
da mecânica e a observação de alguns procedimentos técnicos na
manutenção de viaturas, já que o Grupo Litocar é uma referência na
distribuição automóvel da Região Centro e representa as marcas Renault,
Dacia, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Hyundai, Opel, Fiat e Abarth.

Participação no Campeonato
de Carrinhos de Rolamento
Tendo por objetivo prestar
apoio técnico nas áreas de
manutenção e mecatrónica, os
alunos finalistas participaram
no Campeonato Nacional de
Carrinhos de Rolamento, um
circuito de provas dinamizado
no âmbito do Projeto Aldeias de
Xisto/Aldeias de Montanha, que
decorreu a 2 de dezembro, na
Aldeia das Dez.

Os futuros técnicos de MIMA tiveram, ainda, a oportunidade de
experienciar a tecnologia hibrida e elétrica de algumas marcas de
automóvel que estiveram em exposição nesta iniciativa, e presentear a comunidade Oliveirense com o EPTORALLY-EMISSÕES ZERO,
uma prova de corrida de Carrinhos de Rolamentos, construída pelos
alunos do curso e que apurou os seguintes vencedores: João Tavares (1º Prémio); João Bento (2º Prémio); Luís Brito (3º Prémio); e
David Figueira (Prémio carro original)

CONFERÊNCIA
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EPTO FUTUROS

JORNADAS TÉCNICAS DO CURSO DE
ARTES DO ESPETÁCULO/INTERPRETAÇÂO

“Teatro e Educação Artística” foi o tema das Jornadas Técnicas do
Curso Profissional de Artes do Espetáculo/Interpretação, que decorreram a 6 de junho, na Biblioteca Municipal João Brandão de Tábua.
Após a visita à exposição “O que foi a presença: uma leitura a 90
anos de distância” do Centro de Estudos Regiano, seguiu-se a sessão
de abertura protagonizada pelo presidente da ADEPTOLIVA, Prof. Daniel Costa e Vereador da Cultura do Município de Tábua, Dr. António
Oliveira, que destacaram a formação profissional na valorização do
teatro e da arte, neste território. E com esta intenção, os alunos do
curso de Artes do Espetáculo/Interpretação apresentaram “O meu
caso” de José Régio, trabalho desenvolvido no âmbito da disciplina
de Interpretação.

Curso Profissional de
Artes do Espetáculo/Interpretação

Concerto de excertos “O Homem De La Mancha”, integrado no Festival
Internacional de Teatro da ACERT (FINTA), produzido pelo Conservatório de
Música e Artes do Dão. (16/11/2018)

Formação de Construção de Marionetas em Esponja, orientada por Filipa
Mesquita, da Companhia de Teatro e Marionetas de Mandrágora, que decorreu
no Festival Internacional de Teatro da ACERT, em Tondela. (17/11/2018)

A temática escolhida para este encontro teve como objetivo proporcionar um momento de partilha entre profissionais das artes do
palco e a comunidade escolar, numa conversa moderada por Ana
Morais (Diretora de Curso) e os convidados, André Braga (Diretor Artístico da Circolando – Espaço de Criação Artística Transdisciplinar
do Porto), Ana Mendes, (ex-aluna deste curso e estudante de Teatro
Educação na Escola Superior de Educação de Coimbra), e Jorge Fraga (Coordenador no Curso Artes da Performance Cultural, na Escola
Superior de Educação de Viseu).

“CUISIC”, o momento artístico musical, preparado na disciplina de Voz
esteve em destaque no “Tábua de Queijos e Sabores da Beira” e “Festa do
Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital”.

Jantar Queirosiano com o processo criativo intitulado “A História da Família
dos Maias”. Um projeto em que a Literatura, o Livro e o Teatro se assumiram
protagonistas e as disciplinas de Português, Dramaturgia e Interpretação,
foram convocadas pela Literatura Portuguesa, para apresentar teatralmente
a obra “Os Maias” de Eça de Queirós. (Biblioteca Municipal João Brandão de
Tábua, 24/04/2019)

Animação no Largo Encantado - Tenda de Natal de Oliveira do Hospital,
com o trabalho de marionetas de esponja e dinamização da oficina:
construção de chapéus de duendes. (16/12/2018)
Concerto “Músicas de Abril”, uma das iniciativas que integrou a
programação das Comemorações dos 45 Anos da Revolução do 25 de Abril
de 1974, organizada pelo Município de Tábua.(25/04/2019)

Foi uma jornada enriquecedora em que a ideia do ensino artístico e a formação cultural é certamente um dos caminhos que levará
à construção de cidadãos cada vez mais autónomos, assertivos e
conscientes.

Apresentação do trabalho “O Meu Caso” de José Régio, no âmbito do
Intercâmbio entre as escolas profissionais de Artes do Espetáculo da Região
de Coimbra. (Colégio São Teotónio, Coimbra, 27/02/2019)
Ângela
Nogueira
e
Diogo Peres participaram
na quinta temporada do
‘Teatro Mais Pequeno do
Mundo’ - ‘Debaixo do capuz
– Histórias de devorar e
chorar por mais’, projeto
coordenado por Graeme
Pulleyn, no âmbito do
Programa Coimbra Região
da Cultura.

Festival Cultural de Travanca
de Lagos – Origens, com a
apresentação de “O meus caso”
de José Régio, trabalho realizado
pela disciplina de Interpretação.
(18/05/2019)
Diogo Peres e Soaria Cavaco,
os “Fiscais da Leitura”, assumiramse como personagens severas e
criativas, e, acompanhados do livro
da lei geral das infrações à leitura,
questionaram o público das suas
práticas literárias, na Feira do Livro de
Oliveira do Hospital. (27/05/2019)
Animação de rua no evento desportivo “BTT TÁBUA
– Uma Paixão, Um Paraíso”.
(09/06/2019)
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Curso Profissional de
Técnico de Turismo
Participação em Eventos

Aulas e visitas técnicas em …

Ao longo do ano, vários foram os eventos e iniciativas locais, onde a
promoção e o reforço da cidadania e da responsabilidade social, contou
com a participação e desempenho das especificidades do curso de Turismo.
Destaque para as Comemorações Nacionais do “Dia Mundial de Saúde
Mental” (10-10-2018); Conferência “CM NÃO ESQUECE! Juntos Contra
os Incêndios” (15-10-2018); Cerimónia de Assinatura dos Contratos do
Fundo Ambiental “Educação Ambiental+ Sustentável: Promover uma Nova
Cultura Cívica Territorial” (18-10-2018); Cerimónia Pública do Hastear da
Bandeira Cidades e Vilas de Excelência, ECOXXI e Autarquia + Familiarmente
Responsável (08-03-2019).

Bolsa de Turismo de Lisboa

CONFERÊNCIA

EPTOLIVA – cursos em funcionamento

15

EPTO FUTUROS
II FÓRUM DE TURISMO

A relevância da gastronomia como potencial turístico esteve em
foco no II Fórum de Turismo, que decorreu a 12 de junho, no Museu
do Azeite, sob o tema “Turismo enogastronómico na Beira Serra:
o papel das Confrarias Gastronómicas”, e contou com as presenças de Patrícia Ferreira, representante da CIM – Região Europeia de
Gastronomia, e José Borralho, Presidente da Associação Portuguesa
de Turismo de Culinária e Economia (APTECE).

A presença na maior Feira da Indústria de Turismo em Portugal, revelouse uma experiência inovadora para os futuros técnicos de turismo, que tão
bem souberam divulgar a marca queijo Serra da Estrela e promover Oliveira
do Hospital como destino turístico e gastronómico obrigatório.

Chão do Rio - Turismo de Aldeia

Entendidas como “confraternizações” de saberes e sabores tradicionais que atestam a própria evolução histórica e social de gentes
e territórios, a Confraria dos Bolos, Doces, Aguardentes e Licores do
Ervedal da Beira, a Confraria do Queijo Serra da Estrela, a Confraria
Gastronómica do Bucho de Arganil, a Confraria do Torresmo Beirão
e a Confraria do Medronho, certificaram no seu testemunho, o património gastronómico que lhes cumpre salvaguardar e promover.

Um exemplo de turismo rural em Travancinha, Seia, no sopé da Serra da
Estrela, foi o objetivo que guiou os alunos a esta quinta com oito hectares,
árvores autóctones, maciços em granito, flores raras e casas rústicas
famosas pelos seus telhados em giesta.

Viseu

Este foi também, um momento de oportunidade para conhecer o
espaço do Museu do Azeite, uma ideia empreendedora que nasceu na
EPTOLIVA pela Prova de Aptidão Profissional, “Alquimia do Azeite”, de
Berta Dias, filha do fundador e proprietário deste espaço, António Dias.
A encerrar este fórum foi servido um almoço confecionado pelo
Chef José Carlos, que conjugou os produtos trazidos pelas várias confrarias presentes, em saborosas iguarias provadas pelos convidados e
com harmonização de vinhos, da Quinta Vale do Cesto, apresentados
por Patrícia Figueiredo.

12 Horas de Turismo

Conhecer a Pousada de Viseu, as características arquitetónicas, factos
históricos e curiosidades sobre alguns pontos de interesse turístico, no
centro histórico da cidade de Viseu, foram os objetivos desta visita técnica.
Esta iniciativa desenvolvida pela SFORI com o apoio do Turismo de
Portugal, consistiu numa competição entre alunos do ensino secundário,
para solucionar (durante 12 horas consecutivas) desafios teórico-práticos
baseados na atividade turística da cidade de Oliveira do Hospital, anfitriã
da 1ª edição deste concurso, que decorreu a 21 de março.

Museu do Azeite
O ex-libris museológico de Oliveira do Hospital, um espaço de salvaguarda
do património cultural, industrial e de divulgação das tecnologias de
produção de azeite, é uma visita obrigatória dos futuros promotores deste
espaço de história da região.

CONFERÊNCIA
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EPTO FUTUROS

JORNADAS TÉCNICAS DOS CURSOS
DE DESIGN E DE MULTIMÉDIA

Cursos Profissionais de
Técnico de Design
Técnico de Multimédia
Projeto EPTORÁDIO

Visita às Ruinas da Bobadela

A Conferência EPTO FUTUROS dos Cursos Profissionais de Técnico de Design e Técnico de Multimédia
realizou-se, na noite de 14 de junho, na Biblioteca
Municipal de Oliveira do Hospital e teve por objetivo,
refletir e debater o tema “A Imagem na Comunicação”.
Pelo terceiro ano consecutivo, o EPTORÁDIO esteve no ar, sob
a responsabilidade do curso de Multimédia, gravado e emitido
quinzenalmente na Rádio Boa Nova, divulgou as principais notícias da
da escola. Esta experiência de sucesso permite, aos alunos, conhecer
as potencialidades do meio radiofónico e desenvolver competências
nas áreas de produção de conteúdos e de apresentação e animação de
programas, na melhor rádio da região.

Lisboa Design Show 2018

Uma aula de História no Centro Interpretativo das Ruínas da Bobadela
proporcionou, aos alunos de Design, valorizar o património arquitetónico,
integrador da história e da arte romana, e o poder destes se reconhecerem
como agentes participativos e transformadores da sua História Local.

Workshop de Máscaras
O poder da imagem na comunicação e o uso de recursos visuais em peças de comunicação foram os assuntos que, dominaram este colóquio, participado por
Tiago Cerveira, realizador e fotógrafo, Paulo Leitão,
Diretor da Centro TV e o professor e fotógrafo, Pedro
Ribeiro, que debateram o poder das imagens no estímulo das emoções, quando o processo de assimilação
e retenção da informação acontece de forma emocional e subliminar. Por isso, no mundo da comunicação,
“uma imagem vale mais que mil palavras”, e quando
bem posicionada com o tema, tem o poder de transmitir a sua mensagem de forma rápida, objetiva e direta.

Este colóquio prosseguiu com a Exposição “FOTOGRAFAR A LER”, inaugurada na Feira do Livro de Oliveira do Hospital e realizada em articulação com a Biblioteca Municipal. Nesta mostra de fotografia, os alunos
concretizaram trabalhos de ilustração recorrendo à
fotografia, a partir de imagens imaginárias surgidas na
mente, ao longo da leitura de um livro. Sem dúvida,
uma forma de estimular o gosto pela leitura associando a criatividade e a tecnologia digital na criação de
imagens.

Promovido pelos cursos de Design,
o Workshop de construção de
Máscaras em Fibras Têxteis, pretendeu
estimular a criatividade, originalidade
e sensibilidade estética e artística, numa
ornamentação a partir de materiais
diversos à escolha dos alunos

Neste que é o maior evento multidisciplinar e criativo, dedicado ao
Design para o Lar e Acessórios de Moda, os alunos de Design e Multimédia,
puderam experienciar outras iniciativas que decorreram neste espaço da
FIL, como: o “Vintage Festival”, participar nas gravações do canal da “RTP
Memória” e apreciar a decoração chinesa Feng Shui no salão INTERCASA.

Exposição de Artes Plásticas
Com trabalhos de desenho, pintura e fotografia, os cursos de Design e
de Multimédia, participaram na V Exposição Coletiva de Artes Plásticas de
Oliveira do Hospital.
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Curso Profissional de
Técnico de Auxiliar de Saúde
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EPTO FUTUROS
II FÓRUM DA SAÚDE

O II Fórum da Saúde com o tema “Cuidados Paliativos: uma necessidade?”, decorreu, a 14 de junho, no Centro Cultural de Tábua,
com as presenças do Prof. Daniel Costa, presidente da ADEPTOLIVA,
Sr. Mário Loureiro, presidente do Município de Tábua, e Dr. Mário Ruivo, vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde
do Centro.

Sessão comemorativa do Dia Mundial da Saúde Mental, subordinada
ao tema «Os Jovens e a Saúde Mental num Mundo em Mudança» - Oliveira
do Hospital, em 10-10-2018

Visita à Clínica FisioHenrique, um espaço de saúde com serviços
diferenciados, desde Fisioterapia, Pilates Clínico, Psicologia Clínica, Terapia
da Fala e Recuperação Desportiva - Tábua, em 02-04-2019

Dia Mundial da Diabetes com aula de sensibilização sobre a doença Tábua, em 14-11-2018

A prevenção e o controlo da infeção na higienização de roupas, espaços,
materiais e equipamentos de saúde, integra o programa da disciplina de
Higiene, Segurança e Cuidados Gerais, e foi nesse âmbito, que os alunos
visitaram o Serviço de Lavandaria da Unidade de Cuidados Continuados da
Santa Casa da Misericórdia – Tábua, em 23-10-2018

A abordagem sobre Cuidados Paliativos reuniu as intervenções de
Victor Bettencourt (médico, Coordenador da Unidade de Cuidados
Paliativos do Centro Hospitalar Tondela-Viseu); Álvaro Herdade (Presidente do Conselho de Administração da Fundação Aurélio Amaro
Dinis); Filipa Ribeiro (enfermeira, Coordenadora da UCC da Santa
Casa da Misericórdia de Tábua); e José Miguel Marques (enfermeiro,
Coordenador da UCCI - Hospital Dr. Fernando Vale, da Santa Casa da
Misericórdia de Arganil), tendo
os mesmos concluído sobre a
necessidade e inevitabilidade
do Paliativismo na qualidade
de vida, se não de todos, pelo
menos de quase todos, numa
realidade de fim de vida.
No final da sessão, foi entregue
à Casa ACREDITAR de Coimbra,
na pessoa do Dr. Fernando Lau, os donativos angariados pela escola, destinados às crianças diagnosticadas com cancro, e ao cuidado
desta instituição.

Dia Internacional da Tolerância assinalado com «um doce
pela tolerância» oferecido a toda a comunidade escolar - Tábua,
em 16-11-2018

A jornada finalizou com a visita à Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Tábua, onde os alunos do curso
se associaram ao “Projeto Operação Nariz Vermelho”, e ofereceram
sorrisos pelo nariz vermelho oficial.

“Presente de Natal” oferecido pela visita dos alunos ao Lar de São José
- Tábua, em 04-12-2018
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Cursos Profissionais de
Técnico de Desporto
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva
Visita aos Estádios
do Benfica e do Sporting

Epto Stomp na Qualifica’19

seguindo-se a apresentação de uma coreografia de dança e
desporto destinada às crianças do Pré-Escolar da Escola do
Largo da Feira de Oliveira do Hospital. Um dia lúdico, educativo
e solidário que promoveu o direito de todas as crianças a ter
uma família.

Dia do(s) Curso(s)

Os futuros técnicos de desporto visitaram os Estádios
Sport Lisboa e Benfica (Estádio da Luz) e Sporting Clube de
Portugal (Estádio José Alvalade), especialmente elegidos
por pertencerem a dois grandes clubes rivais, conhecendo
assim a sua história, gestão e funcionamento. Para além da
componente pedagógica, a tolerância e o respeito pelo clube
adversário e a comemoração coletiva do futebol na isenção
da preferência clubística assumem-se, igualmente, como
competências fundamentais de cidadania e profissionalismo
a consolidar.

III Trail do Colcurinho

Na Exponor, os alunos do curso de Desporto brindaram
os visitantes da 12ª edição da Qualifica, com um momento
coreográfico, que envolveu técnicas de expressão corporal
e o uso de objetos do quotidiano para a produção de
sonoridades. Este exercício rítmico, com sequências de
ginástica acrobática e de solo, despertou a curiosidade e a
atenção do público durante a animação do espaço COOL Stand do Programa Operacional de Capital Humano.

Corrida do Alva

Os cursos de Apoio à Gestão Desportiva e Desporto
participaram na 5ª edição da Corrida do Alva, garantindo o
apoio logístico da iniciativa, através da vigilância e segurança
da corrida nos postos de controlo, entrega de abastecimentos
e guias da caminhada.
Esta prova de Estrada decorreu no dia 31 de março e incluiu
a 25ª edição do “Campeonato Distrital de Estrada de Coimbra
e Guarda”, o “Grande Prémio Jovem Alva” e a “Caminhada”.

O dia do curso dos profissionais de Desporto e Apoio à
Gestão Desportiva foi assinalado com o ciclo de conferências
Desporto em Debate, subjacente ao tema “Desporto: Ética e
Igualdade”, que decorreu a 26 de junho, no auditório da Caixa
de Crédito Agrícola. Enquadrado nas comemorações “Junho:
Mês da Igualdade”, a conferência abordou esta temática no
campo desportivo e foi moderada pela diretora regional do
centro IPDJ, Catarina Durão, contando com um painel ilustre,
composto pelos oradores: António Fidalgo, embaixador do
Plano Nacional de Ética no Desporto e analista e comentador
desportivo na RTP; Aurora Cunha, ex-atleta internacional;
Elza Pais, Socióloga, docente universitária e investigadora da
área da Igualdade de Género (Universidade Nova de Lisboa);
Francisco Neto – Selecionador Nacional de Futebol Feminino.
Esta iniciativa proporcionou momentos de formação e
atualização de conhecimentos na área de formação dos
alunos, importantes na resposta às atividades desportivas da
região.

DownTown Nocturno
Cidade D’Oliveira Do Hospital

Dia Nacional do Pijama

Tendo por objetivo envolver os alunos na organização e
preparação de eventos desportivos, os cursos de Desporto
e Apoio à Gestão Desportiva participaram na logística e
marcação do percurso da 3.ª edição do Trail do Colcurinho,
uma iniciativa dinamizada pelo Município de Oliveira do
Hospital e Aldeias do Xisto, em parceria com o Clube Atlético
de Oliveira do Hospital, e organização técnica da Werun.

O curso de Desporto decidiu assinalar o Dia do Pijama, que
se celebra tradicionalmente a 20 de novembro. Vestidos a
rigor, iniciaram o dia com um cumprimento e sensibilização
para o valor desta data junto de toda a comunidade escolar,

No dia 29 de junho, os cursos de Desporto e Apoio à Gestão
Desportiva destacaram-se na organização de mais um evento
desportivo da região, garantindo a segurança da prova de
bicicletas de downhill urbano, bem como a dinamização da
Fanzone, um apoio que demonstrou a capacidade destes
alunos para os grandes desafios.
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EPTOLIVA – investe na sua internacionalização com estágios na Europa

Finalistas da EPTOLIVA
realizam estágios profissionais
no estrangeiro
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Desportiva; e Ana Abrantes, Jéssica Pinto e Rosa Abrantes, do
Curso de Auxiliar de Saúde, que
beneficiaram da oportunidade
de realizar a sua formação em
contexto de trabalho nas cidades
estrangeiras de Cork (Irlanda) e
Arezzo (Itália).
Os alunos partiram a 9 de janeiro e regressaram a 26 de fevereiro (49 dias), acompanhados por
duas professoras que, durante
a primeira semana, apoiaram os
alunos no processo de integração
e nos contatos com os locais de
estágio.

A EPTOLIVA promoveu, uma vez mais, um período de Estágios Internacionais, o EPTOEUROPA VII, ao abrigo do Programa ERASMUS+, um
projeto que tem promovido a internacionalização desta escola, através
de intercâmbios e mobilidade dos alunos para a realização de estágios
em países da União Europeia.
Esta experiência de mobilidade internacional que, perfaz a sua sétima edição, já contemplou cerca de 50 recém-diplomados, e este ano
abrangeu oito alunos finalistas: Bernardo Martins, Grigore Durbacã,
Paulo Marques e Rafael Garcia, do curso de Manutenção Industrial/
Mecatrónica Automóvel; Mauro Francisco do curso de Apoio à Gestão

O EPTOEUROPA VII possibilitou promover aos seus participantes,
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, e a possibilidade de possuir um Curriculum Vitae de qualidade, certificação e acreditação nacional e europeia.
Considerando que o projeto EPTOEUROPA é fundamental para a estratégia de internacionalização da EPTOLIVA, Daniel Costa, presidente
da ADEPTOLIVA, reconhece que o crescente aumento do número de
alunos que realizam a mobilidade ERASMUS, é o reconhecimento da
importância deste projeto para o futuro profissional dos alunos, rentabilizando da melhor forma o investimento que a EPTOLIVA e os Municípios de Oliveira do Hospital e Tábua têm disponibilizado para motivar
e proporcionar estas mobilidades.
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EPTOLIVA – uma escola dinâmica em atividades
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EPTOLIVA - Uma Escola de Cidadania
Dia Internacional dos
Direitos da Criança

Dia da Europa

EPTOLIVA apoia
Associação de Estudantes

A EPTOLIVA recebeu no dia 9 de maio, Dia da Europa, a visita do Prof. José
Carlos Alexandrino, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital
e Presidente da CIM - Região de Coimbra, para a comemoração deste dia,
que assinala o aniversário da histórica «Declaração Schuman» pretensiosa
da paz e da unidade dos países do continente Europeu.
Sensibilizar os alunos para as questões europeias e para a importância
dos fundos comunitários na vida de cada cidadão, foi também o mote das
intervenções da Vereadora da Educação, Prof. Graça Silva e do Presidente
da ADEPTOLIVA, Prof. Daniel Costa.

Após a eleição e tomada de Posse dos novos Órgãos Sociais da Associação
de Estudantes, a EPTOLIVA assinou um protocolo de colaboração com esta
associação, visando a cedência de um espaço para o funcionamento da sede
desta estrutura representativa dos alunos. Para além do reconhecimento
do papel da Associação de Estudantes no enriquecimento e dinamização
da vida escolar, esta iniciativa visou unir esforços no desenvolvimento e
promoção de atividades conjuntas na comunidade educativa realçando o
particular envolvimento e interesse dos alunos.
Recorde-se que os órgãos eleitos desta Associação são presididos por
Beatriz Brito, na Mesa da Assembleia Geral, Diana Ferreira, no Conselho
Fiscal e Inês Flávia Ferreira, como Presidente da Direção.

Os “Direitos Internacionais da
Criança” estiveram em análise,
no dia 20 de novembro, com
a participação dos cursos de
Auxiliar de Saúde, Artes do
Espetáculo e Apoio à Gestão
Desportiva, que elaboraram
um estendal dos “direitos da
criança” constituído por várias
peças de roupa onde escreveram
uma mensagem alusiva ao dia.

“Ajuda-nos a Ajudar a Isabel”

Programa Parlamento
dos Jovens

A EPTOLIVA em parceria com o Instituto Português do Sangue e
Transplantação (IPST) desenvolveu a campanha de solidariedade “AJUDA-NOS A AJUDAR A ISABEL” - que objetivou promover a dádiva
de sangue e encontrar um dador compatível de medula óssea para a
ISABEL, uma criança com leucemia. Associou-se a esta iniciativa o exfutebolista da seleção Nacional, Carlos Martins, cujo apelo nas redes
sociais conseguiu trazer mais de meio milhar de pessoas à sessão de
colheita de sangue, que decorreu no feriado de 01 de dezembro, nas
instalações da escola.

Laço Azul Humano de Tábua

No âmbito do Programa Parlamento dos Jovens, este ano subordinado
ao tema “Alterações Climáticas - Reverter o Aquecimento Global”, a
EPTOLIVA promoveu uma ação/debate, recebendo, no dia 21 de janeiro,
Fátima Ramos, Deputada da Assembleia da República do Circulo Eleitoral
de Coimbra, para debater com os alunos constituintes das listas candidatas,
possíveis ações individuais e coletivas a constituir respostas a este desafio.

Dia Municipal da Igualdade

A 24 de outubro celebrou-se, em Tábua, o Dia Municipal da Igualdade,
assinalado pelo Município e CPCJ locais junto da comunidade escolar.
Neste âmbito, foi distribuído material de divulgação junto dos alunos, tais
como marcadores, autocolantes, pulseiras e realizadas sessões de reflexão
sobre a temática e a importância do respeito pela diferença e liberdade
individuais a partir da visualização de alguns vídeos de campanhas da
Comissão para a Igualdade.

“A Terra Treme”

Integrado no “Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos
na Infância e Juventude”, foi proposto pela Comissão Nacional de
Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que no dia
30 de abril, fosse formado um Laço Humano promovido pelas CPCJ
dos vários concelhos do País. A convite da Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de Tábua, o Pólo de Tábua associou-se a esta
iniciativa, no Campo de Futebol do Grupo Desportivo Tabuense, que
resultou num Laço Azul Humano Intergeracional, constituído por
mais de 500 participantes.

Na Sessão Escolar que decorreu, a 26 de janeiro, no Pólo de Tábua, foi
aprovado o Projeto de Recomendação, tendo sido eleitas Ângela Mota
(deputada efetiva), Maria Inês Fonseca (deputada efetiva) e Marisa Fonseca
(deputada suplente), bem como Tomé Mendes, candidato à Mesa da
Sessão Distrital, que representarem a escola na Sessão Distrital, realizada a
26 de fevereiro, no Auditório do IPDJ em Coimbra.

No dia 5 de novembro, a EPTOLIVA participou no exercício público de
sensibilização para o risco sísmico, “A TERRA TREME”, promovido pela
Autoridade Nacional de Proteção Civil. Toda a comunidade escolar, pelas
11h05 e durante um minuto, executou os três gestos muito importantes
nestas situações: BAIXAR, PROTEGER e AGUARDAR.
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EPTOLIVA – ao serviço de uma região

EPTOLIVA – uma peça fundamental
do nosso sistema de ensino
Falar hoje da EPTOLIVA e do sucesso que ano após ano vem alcançando é
falar de uma escola de referência com um ensino profissional de qualidade,
com uma forte marca de empreendedorismo e cada vez mais inovador.
Durante o ano letivo que agora termina, a EPTOLIVA voltou a conquistar
uma impressionante notoriedade no panorama nacional ao obter um
vasto conjunto de prémios, distinções e reconhecimentos nacionais
e internacionais, que são reveladores de que a escola está a trilhar um
caminho onde a qualidade da formação dos seus alunos é a palavra-chave.
Estamos, portanto, todos muito 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 os apoie na entrada no mercado de trabalho.
A EPTOLIVA continua com cada vez mais fulgor e é, hoje, uma instituição
que vive em perfeita harmonia com o 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.

A Escola Profissional, EPTOLIVA, é um caso de sucesso, resultante do
rigor e das boas práticas, no âmbito dos objetivos e estratégias, que foram
definidos pela Direção, orientados para a investigação científica e técnica do
empreendedorismo, como instrumento principal na formação profissional
e social dos seus alunos. Por isso, ao concluir o ano letivo, multiplica-se o
êxito e o reconhecimento, com diversos projetos ganhadores, fruto da
capacidade de inovar, alargando os horizontes e oportunidades únicas
aos nossos jovens, tanto aos que pretendem, de imediato, ingressar
no mercado de trabalho, como a todos aqueles que o seu objetivo é a
formação do ensino superior.
Esta orientação profissional e técnica, conduziu a que os projetos
de empreendedorismo, despertem nos alunos mais responsabilidade
e atenção, permitindo à Escola Profissional, nos sucessivos Concursos
Intermunicipais de Ideias de Negócio, desenvolver competências e
garantir aos empresários da região a preparação de quadros qualificados e
essenciais para o território.
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É uma Escola que congrega já 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.
Estamos num município que tem vindo a fazer uma grande aposta na
área da Educação, detendo hoje um sistema de ensino que começa no préescolar e termina no ensino superior, no grau de mestrado. A EPTOLIVA –
com uma vasta gama de cursos profissionais que fazem parte da sua oferta
formativa – é hoje, inequivocamente, uma peça fundamental do nosso
sistema de ensino e uma importante porta de acesso ao ensino superior.
Do ponto de vista da sustentabilidade financeira, importa também
registar os excelentes resultados que a EPTOLIVA vem alcançando, o que é
revelador da sua gestão rigorosa, equilibrada e transparente.
Por último, quero congratular todos os que fazem da EPTOLIVA uma
escola viva, deixando 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 valorizar cada vez mais este
projeto educativo.
José Carlos Alexandrino
Presidente do Município de Oliveira do Hospital

Todavia, a aposta em novos projetos e propostas educativas desafiantes
do futuro, serão o garante do sucesso da EPTOLIVA e das saídas profissionais
dos nossos alunos, sendo determinante o empenhamento dos Pais e
Encarregados de Educação, da Direção, do Conselho Pedagógico, do
Pessoal Docente e não Docente e o apoio e reconhecimento de todas as
entidades e empresas da região.
Mário de Almeida Loureiro
Presidente do Município de Tábua
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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

> Jantar gratuito para alunos alojados *

> Disponibilização de material didático

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

> 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 2000€

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 de 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

