ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA
FESTIVAL DAS SOPAS
A Escola Profissional de Vouzela organizou, no passado
dia 19 de maio, o oitavo Festival das Sopas, em Vouzela,
evento que é já aguardado, com expectativa, pelas pessoas do Concelho e que surpreende os visitantes de fora.

ENTREGA
DE PORTÁTEIS
E TABLETS
Entrega de tablets e portáteis. Como prometido, a
EPV procedeu à entrega dos tablets e portáteis aos
alunos dos 10ºs anos e vocacionais/CEFs, respetivamente. Foi um momento emocionante. Para o ano
há mais. Inscreve-te já e receberás também o teu!
EPV, a tua escola!

Provas de Aptidão Profissional
Mais de 4000 pessoas passaram pelo maior festival do
género de que há memória em Vouzela, confirmando o
sucesso desta iniciativa. O cuidado na sua preparação
traduziu-se num evento muito bem organizado, sem falhas, onde apenas as panelas pareceram pequenas para
a afluência de comensais, curiosos para experimentar
as sopas, tanto as mais tradicionais como as inovações
com que os restaurantes nos brindaram.
Falando nos participantes, deixamos um agradecimento
a todos os Hotéis, Restaurantes, Confrarias, Associações,
Pastelarias, Cafés, Quintas, Agrupamento de Escolas de
Vouzela e demais entidades que se associaram a esta
atividade. Bem- Hajam! Foi o vosso contributo que encheu
as 63 barraquinhas espalhadas pela Alameda D. Duarte
de Almeida e pela Avenida João de Melo.
Uma palavra de gratidão e afeto a todos os colaboradores, professores e alunos que vestiram, com orgulho, a
camisola, dignificando, como é hábito, a EPV.
A todos os que por lá passaram, prometemos voltar, no
próximo ano, com mais sopas e muita animação!

cursos para o ano letivo 2017 - 2018

Curso Técnico de Manutenção industrial - os
alunos entregaram, no timing previsto, as suas provas.
Os temas apresentados foram bastante interessantes e
didáticos, a saber: Kart-cross; semi-auto processador de
madeira e lixadeira de mesa.
Curso técnico de Mecatrónica - foram meses de
trabalho, de ânimo, de desânimo, mas a vontade de vencer
e de conseguir concretizar algo foi, desde sempre, o mote
para continuar. Os trabalhos foram realizados em grupo,
havendo a destacar o Braço Robótico Didático, onde todas
as peças, programação e pinturas foram realizadas pelos
alunos. Outro trabalho foi a Máquina de Corte de Esferovite/
Triturador realizado por outro grupo e também aqui todas
as peças e pinturas foram realizadas pelos alunos.
Técnico de comércio - os alunos desenvolveram, ao
longo do ano letivo, os seus trabalhos de final de curso.
A escolha dos temas partiu dos formandos e aceites pela
Direção, tendo os trabalhos sido desenvolvidos, dentro dos
objetivos a que os alunos se propuseram. Todos os projetos
foram entregues dentro do prazo previsto, estando as apresentações marcadas para o final da formação em contexto
de trabalho.

Cursos Profissionais equivalência ao 12 ano _3 anos de frequência
_técnico/a de Restaurante/Bar
_técnico/a de Cozinha/Pastelaria
_técnico/a Manutenção Industrial - Eletromecânica
_técnico/a de Mecatrónica Automóvel
_técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar
_Esteticista
o

CEF´s equivalência ao 9 ano _tipo 2 e 3 - 1 e 2 anos de frequência
_eletromecânico de manutenção industrial
_cozinha
_empregado/a restaurante/bar
_mecânico de automóveis ligeiros
o

a forma r profission ais desde 1991 com e mprega bilida de

a 100%

apoios: _almoço _subsídio de transporte ou alojamento _bolsa de estudo _isenção de propinas _estágios internacionais
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