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editorial
Volvido, que está, mais um ano letivo, é hora de balanço
e de reflexão. Os tempos que correm exigem que se trabalhe
o aluno para ser um novo homem. Que seja livre, autónomo,
responsável, consciente, capaz de pensar e agir sobre o meio
que o rodeia. Que tenha capacidade de aprender durante toda
a vida, que se adapte às novas circunstâncias do mundo. Que
use o seu saber para valorizar e respeitar a dignidade humana.
Que exerça o seu direito de cidadania, de solidariedade, valorizando o outro para se valorizar si próprio. Na EPV, preparamos
os nossos alunos para o mercado de trabalho, mas não nos
esquecemos do lado humano e do carácter do indivíduo.
Entretanto, mais de 150 alunos encontram-se no final
do seu estágio. Muitos deles terminam, assim, mais uma etapa da sua vida. A partir daqui, deixam de ser “nossos”, para
construírem o seu próprio futuro. Sim, digo “nossos” porque
também os ajudámos a crescer e a gizar o seu percurso de
homens e mulheres. Acolhemos, formámos e integrámos. E
sentimos um enorme orgulho!
Parabéns aos pais, aos professores e a toda a comunidade educativa, que prepararam e facilitaram o seu caminho;
que amadureceram o seu futuro; que, com cumplicidade,
fortaleceram o seu desenvolvimento integral; que viveram os
sonhos de todos e de cada um, para os ajudar a alcançar o seu
projeto de vida.
Parabéns às empresas e aos seus colaboradores, que
cimentaram as suas competências profissionais e sociais
dando-lhes hábitos de trabalho, sentido de responsabilidade,
regras de trabalho em equipa e capacidade de relacionamento
interpessoal.
Parabéns a todos os alunos que encetam, a partir daqui,
um novo estádio das suas vidas. Serão, sempre, “nossos”! Oxalá
se sintam, também, parte de nós!

O diretor pedagógico,
José Lino
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Se a educação sozinha
não transforma a sociedade,
sem ela tampouco
a sociedade muda.

Paulo Freire

ANO LETIVO 2017/2018
Uma vez mais, inicia-se um novo ciclo de formação. Com ele chegam novos alunos,
novos sonhos. Para nós, que os recebemos, eles são como argila a ser moldada.

O nosso compromisso é fazer com

Curso de Educação e Formação (CEF)

que cada um deles cresça pessoal e

de Cozinheiro, agregado com uma tur-

profissionalmente, para que, no final

ma CEF de Eletromecânica de Equipa-

do percurso formativo, integrem o mer-

mentos Industriai, ambas de tipo II. De

cado de trabalho e sejam profissionais

tipo III, cursos de um ano, abrimos um

de sucesso. Este ano, como vem sendo

CEF de Eletromecânica de Manutenção

hábito, atentos às necessidades do

Industrial, agregado com um CEF de

mercado a nossa oferta formativa con-

Cozinheiro.

tinuou a abranger os cursos de Técnico

Na receção aos Encarregados de Edu-

de Cozinha/Pastelaria agregado com

cação, o Diretor Pedagógico salientou

Técnico de Restaurante/bar, turma

que, com esta oferta formativa, a escola

A; Técnico de Manutenção Indus-

pretende ir de encontro às expectativas

trial-Eletromecânica agregado com

dos alunos e à procura do mercado. Re-

Técnico de Massagem Estética e

forçou, ainda, a importância do trabalho

Bem-Estar, turma B; Técnico de

conjunto da escola e dos encarregados

Mecatrónica agregado com Téc-

de educação, para conseguirmos for-

nico de Estética, turma C.

mar alunos com qualidades pessoais e

Para além disso, abrimos um

profissionais de excelência.
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Técnico de Cozinha-Pastelaria
Técnico de Restaurante-bar
O curso Técnico de Cozinha- Pastelaria e de Técnico
de Restaurante –bar continuam a ser imagens de
marca da nossa escola. São cursos com uma grande
componente tecnológica e prática, o que permite
adquirir as competências necessárias à entrada no
mercado de trabalho. Para além isso, a elevada taxa
de empregabilidade, foi determinante para que a
escolha recaísse, uma vez mais, nesta área.

Técnico de Manutenção Industrial- Eletromecânica
A formação de Manutenção Industrial tem como objetivo dotar

 Desenvolver conhecimentos de eletricidade, eletromecânica,

os formandos de conhecimentos e competências técnicas

automação, tecnologias dos materiais, instrumentos de

que os tornem capazes de realizar a execução, instalação e

medida e controlo.

 Interpretar desenhos, esquemas e outra documentação técnica de equipamentos, sistemas e instalações de natureza
eletromecânica e eletrónica.

 Identificar os materiais e as ferramentas a utilizar em função do tipo de intervenção.

 Efetuar instalações de baixa tensão, de órgãos de proteção
e de instrumentos de medida, utilizando ferramentas e
equipamentos adequados.

 Efetuar a manutenção de sistemas elétricos, eletromecânicos e eletrónicos, utilizando as ferramentas e os equipamentos adequados.
Durante os três anos de frequência do curso, os formandos remanutenção de equipamentos elétricos, eletromecânicos e

alizam duas formações em contexto de trabalho, num total de

eletrónicos em empresas de manutenção industrial.Este curso

500h, que lhes permitem um melhor conhecimento do mercado

permite a aquisição de conhecimentos para:

de trabalho.

 Adquirir noções de desenho técnico, física, matemática,

O curso tem um carácter essencialmente prático, os forman-

soldadura, pneumática, ambiente, segurança, higiene e saú-

dos aplicam e desenvolvem o saber-saber e o saber-fazer!

de aplicadas à atividade profissional, normas e qualidade.

Uma mais valia no mercado de trabalho!!!
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TÉCNICO DE MASSAGEM DE ESTÉTICA E BEM-ESTAR
Pelo segundo ano consecutivo, abrimos o curso Técnico
de massagem de estética e bem-estar. É um curso bastante abrangente, com uma forte componente prática
que permite formar profissionais com múltiplas competências para poder desempenhar as funções inerentes
aos tratamentos estéticos e de bem-estar, tais como
tratamentos de rosto e corpo e técnicas variadas de
massagem corporal e envolvimentos incluindo a utilização de processos manuais e equipamentos específicos.
Permite exercer funções técnicas e de supervisão nas
seguintes áreas:- Gabinete de Estética
- Spa’s
- Comercial em empresas de cosmética
- Clínicas de Estética
- Termas
- Formação

Estéticista
Dentro da área de Beleza e Bem Estar, o Técnico em Estética é o profissional que realiza
procedimentos para cuidados corporais e faciais, como tratamentos estéticos, limpeza de
pele, drenagem linfática, entre outros voltados
à beleza e à saúde. As aulas prepararam o
aluno para trabalhar para o embelezamento,
promoção, proteção, manutenção e recuperação estética da pele. Além disso, o aluno
aprenderá a selecionar e aplicar procedimentos e recursos estéticos, utilizando produtos
cosméticos, técnicas e equipamentos específicos, de acordo com as características e
necessidades do cliente.

Técnico de Mecatrónica automóvel
O curso de mecatrónica visa formar profissionais qualificados e
aptos a executar o diagnóstico, a reparação e a verificação dos
sistemas mecânicos, elétricos e eletrónicos de veículos. Este
técnico interpreta esquemas elétricos e eletrónicos, faz o planeamento, a preparação e o controlo do trabalho da oficina,
procede ao controlo da qualidade das intervenções, trata e
gere a informação e as garantias. O Técnico de Mecatrónica
Automóvel pode trabalhar em empresas de reparação automóvel, em concessionários de automóveis, em empresas de
fabrico automóvel ou no comércio de componentes eletrónicos
para automóveis.
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CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS (CEF)
Face ao elevado número de jovens em
situação de abandono escolar e em
transição para a vida ativa, os cursos
de Educação e Formação para jovens
visam a recuperação dos défices de
qualificação, escolar e profissional,
destes públicos, através da aquisição
de competências escolares, técnicas,
sociais e relacionais, que lhes permitam
ingressar num mercado de trabalho
cada vez mais exigente e competitivo.

Com este propósito, este ano, a nossa
Escola abriu quatro cursos CEF, dois
deles de tipo 2, e dois de tipo 3.
Os Cursos de Educação e Formação
(CEF) são uma oportunidade para poder
concluir a escolaridade obrigatória, através de um percurso flexível e ajustado
aos interesses dos alunos, ou para poder
prosseguir estudos ou formação que
lhe permita uma entrada qualificada no
mundo do trabalho.

Cada curso corresponde a uma etapa
de educação/formação (desde o Tipo
1 ao Tipo 7) cujo acesso está relacionado com o nível de habilitação
escolar e profissional já alcançado.
No final de cada etapa obterá uma
qualificação escolar e profissional. Independentemente da tipologia, todos
os CEF integram quatro componentes
de formação: Sociocultural; Científica;
Tecnológica; Prática.

CEF COZINHEIRO/A – tipo2/Tipo 3
O Cozinheiro(a) é o(a) profissional que,
respeitando as normas de higiene e
segurança, procede à organização e

preparação do serviço de cozinha, à
confeção e empratamento de refeições
e sobremesas, articulando-se com o

serviço de mesa e colaborando em
serviços especiais. Trabalha em estabelecimentos de restauração, integrados
ou não em unidades hoteleiras.

CEF ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL-TIPO 2
Eletromecânico/a de Equipamentos
Industriais é o/a profissional que, de
forma autónoma e respeitando as condições de segurança e higiene, executa

instalações de baixa tensão de órgãos
de proteção e instrumentos de medida,
procede à montagem e instalação de
aparelhagem de automação e equipa-

mentos eletromecânicos e eletrónicos,
bem como procede à manutenção de
sistemas elétricos, eletromecânicos e
eletrónicos.

CEF ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL-TIPO 3
Este profissional está apto a desenvolver as atividades relacionadas com a instalação, montagem,
manutenção, reparação e ensaio, em equipamentos
industriais. Este técnico deve:
– Proceder à montagem e colocação em condições
de funcionamento dos subconjuntos e conjuntos mecânicos, elétricos, eletromecânicos e de automação.
– Diagnosticar as avarias dos elementos nos sistemas mecânicos, elétricos, eletromecânicos e de
automação.
– Realizar a conservação e manutenção preventiva
dos equipamentos.
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26 anos… ACOLHER, F ORMAR, INTEGRAR
ANIVERSÁRIO EPV
No dia 7 de outubro a EPV
fez 26 anos !!!
26 anos de conquistas, crescimento, desafios e acima de tudo muito
trabalho e dedicação.
Parabéns à escola, aos alunos e à fantástica equipa que, ao longo dos anos,
têm vestido a camisola com orgulho e
dedicação!
A Prof. Maria Cunha juntamente com os
seus alunos de Cozinha prepararam um
bolo delicioso que foi saboreado pelos
alunos presentes e por toda a equipa
enquanto se recordavam muitos dos alunos que por cá passaram neste tempo.
Para o ano com toda a certeza haverá
mais!!!

MAGUSTO
Este ano, dado a conjuntura decorrente dos incêndios de 15 de
outubro, optámos por não realizar o
MAGUSTO POPULAR, fruto de uma
parceria com a Associação Empresarial de Lafões e com o apoio do
Município. No entanto, tivemos, na
nossa escola, um pequeno momento
alusivo ao dia de S.Martinho, visto
que este dia é uma das celebrações
que marcam o outono e a tradição
exige celebrar-se a data com um
magusto.
Foi um momento de partilha e de
salutar convívio entre os membros da
comunidade escolar.
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Vouzela, no coração de Lafões,
é uma vila riquíssima em património e tradições
Dona de um património natural onde o verde da montanha se enriquece com
o lilás dos loendros da valiosa reserva botânica, Vouzela é uma região rica em
espécies endógenas, cheia de Natureza e de História. E é também da história
de um povo que canta o património arquitetónico desta vila, com a sua ponte, a
Igreja Matriz, e as inúmeras casas senhoriais.
Vouzela é uma viagem de sabores únicos, muito apreciados por quantos a visitam, tendo como ex-libris os famosos pastéis, recentemente premiados.
Povo de religiosidade é nas festas de S. Frei Gil e no Corpo de Deus que a mesma
se manifesta não só no âmbito religioso, como também na forma artística com
que embelezam as ruas da vila, os rendilhados das mantas nas janelas as tão
apreciadas passadeiras de flores.

É VOUZELA DE CORPO E ALMA
Vouzela de Corpo e Alma foi o “Desafio” proposto como base para o trabalho de final de curso das alunas
PAP do 12º Ano do Curso de Design Moda da Escola Profissional de Vouzela, apresentado no dia 4 de Maio de
2018 no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Vouzela. A alunas quiseram com este tema, homenagear
Vouzela, a vila que as acolheu durante estes três últimos anos. O património fui distribuído da seguinte forma:

Linha do Vouga - As estações da antiga linha do Vouga, que serviu durante anos esta
região, está presente no trabalho da Júlia
Marques; entre linhas e entroncamentos
representados no burel com pormenores de
folhos ás riscas combinando com as saias
em godé dos anos 60.
Ponte do Caminha de Ferro – Este trabalho representa a arquitetura da ponte do
caminho-de-ferro, um trabalho da Cristiana
Santos. O tecido estampado com padrão
das arcadas numa linha direita e decote em
cruz que reflete o cruzamento do varandim.
Os pastéis – Esse manjar dos deuses, são
visíveis no trabalho da Mélanie Rodrigues.
As tonalidades de amarelos e a união das
pregas com acabamento de renda branca
retratando o açúcar.
Rendas - Mariana Marques elaborou a representação das rendas tradicionais através das
rendas da atualidade com a junção da leveza
das penas. A relação do tradicional com a
sensualidade do quotidiano.
Loendros – Assim, no âmbito do património

Natural, o trabalho da Fabiana Teixeira, um
trabalho manual e minucioso que pretendeu
recriar os loendros em toda a sua beleza;
com volumes e aplicações de flores de
loendros.
As festividades também não foram esquecidas e estão espelhadas nos trabalhos da
Alexandra Santos (São Frei Gil) e Lenita Lopes (Corpo de Deus) e Joana Filipa(Senhora
do Castelo)

São Frei Gil – O nosso padroeiro sempre
revestido com o tradicional Burel. A Alexandra representou o hábito do Santo com uma
capa de burel e com os cetins e rendados dos
paninhos decorativos da igreja produziu um
conjunto de duas peças.
Corpo de Deus – A Lenita Lopes criou uma
fusão com os tecidos da sua origem (Capulanas de São Tomé e Príncipe) com a
colorida harmonia das passadeiras de flores
das ruas da Vila.
A Nossa Senhora do Castelo – Uma visão
mais sensual e uma leitura de uma santa
refletida nos dias de hoje (quotidiano).
Inspiradas nas vestes da imagem da Nossa
Senhora foi o trabalho da Joana Filipa.
Hino de Lafões e Rios – A Catarina Oliveira
recriou a Origem do nome de Vouzela com
o Cruzamento do Rio Vouga com o Rio Zela
com as vestes de duas tonalidades de azuis
representando cada um dos rios.
Inscrições abertas para o Curso Técnico
Design de Moda na Escola Profissional de
Vouzela ...
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CONFERÊNCIA
“TEEN” DE
EMPREENDEDORISMO
A CIM Dão Lafões promoveu, no dia
26 de fevereiro, durante o período da
manhã, a Conferência Teen, no âmbito
do projeto “Empreendedorismo nas Es-

…IV MISSÃO (COOL)ABORAR
Pelo quarto ano consecutivo, a EPV
levou a cabo a missão “(COOL)
LABORAR”. Este ano, o critério de
distribuição dos alimentos teve
uma nova nuance. Os alunos que
receberam este miminho não foram
somente os mais carenciados da

escola, mas também os que foram
afetados pelos incêndios. A adesão
por parte da comunidade escolar foi
exemplar, permitindo assim, levar
um pouco de conforto a algumas
famílias.
Um muito obrigado a todos !!

colas de Viseu Dão Lafões”, destinada
aos alunos da Escola Profissional de
Vouzela e do Agrupamento de Escolas
de Vouzela e Campia, com o objetivo de
lhes proporcionar o contacto com jovens
empreendedores, conhecer as suas histórias e de sensibilizar estes jovens alunos
a assumir uma atitude empreendedora.
Este ano, estiveram presentes o arquiteto

POEMAS DE NATAL

Álvaro Pereira, enquanto empreendedor
local, e Francisco Lufinha, um jovem português apaixonado por desportos náuticos, e o atual detentor do record mundial
de Kitesurf, que deram a conhecer, na
primeira pessoa, as suas inspiradoras
e motivadoras histórias. Num discurso
entusiasta e motivador, Francisco Lufinha
contou histórias do seu percurso e por
fim deixou uma mensagem chave aos

Ter tempo para ler é ter tempo para
se libertar... É ter tempo para crescer, para abrir infinitas possibilidades, nomeadamente a possibilidade
de trilhar caminhos para despertar o
potencial de cada um. Um leitor assíduo tem capacidade para absorver
mais conhecimento, incentivando
a evolução pessoal e profissional.
Tendo consciência disso, as professoras de Português da nossa escola

vão conseguindo incutir nos seus
alunos o gosto pela leitura.
Desta forma, professoras e alunos
participaram, uma vez mais, na
leitura de poemas de Natal nas
instituições e nos estabelecimentos
comerciais da vila, deixando-lhes
uma pequena mensagem de Natal.
Esteve, assim, presente o espírito
natalício nesta atividade que já começa a ser tradição!

CEIA DE NATAL
No dia 14 de dezembro, realizou-se a tradicional Ceia de Natal que
juntou professores, funcionários e
convidados. Estes momentos de

convívio são sempre positivos e
pautam-se pela alegria e boa disposição.

alunos – “é preciso largar e acreditar”.
Foram momentos únicos, muito interessantes, gratificantes e enriquecedores.
A fotografia de grupo foi o momento que
encerrou a sessão: Portugal é mar!
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Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens
Decorreu em Lisboa, na Assembleia da República, a sessão nacional do
Parlamento dos Jovens, nos dias 14 e 15 de maio.
A Escola Profissional de Vouzela esteve
representada pelos alunos Renato Fernandes, do 12ºA e Ivo Filipe, do 10ºA,
acompanhados pela professora Zita Laranjeira. A EPV integrou, assim, o círculo
de Viseu que era constituído por mais
três escolas: escola secundária Latino

os trabalhos dos alunos. Salientamos a
qualidade das propostas apresentadas
e debatidas sobre o tema da igualdade
de género em Portugal. No final da tarde
a Assembleia presenteou os alunos e
os seus professores com um belíssimo
concerto de canto e piano, levado a

o género, do ponto de vista biogenético,
antropológico e sociológico. A sessão
de debate entre os alunos decorreu
em duas partes, de manhã e de tarde,
tendo o almoço sido servido uma vez
mais nas instalações da Assembleia da
República. No final da sessão foi apro-

Coelho, de Lamego, escola secundária
de Carregal do Sal e escola secundária
Alves Martins, de Viseu.
O primeiro dia de trabalhos decorreu em
comissões, nas quais os distritos debatiam e aprovavam um dos projetos de
recomendação que levavam das sessões
distritais. É de referir que na comissão
onde Viseu se encontrava representado
foi aprovado, para debate na especialidade, justamente o projeto do círculo
de Viseu. Nestas comissões os alunos
tiveram oportunidade de contactar com
deputados que os acolheram e dirigiram
o debate. Na primeira comissão, onde
nos encontrávamos, foram as deputadas Ana Sofia Bettencourt, do PSD e
Ana Mesquita, do PCP que dirigiram

cabo pelo Coro Juvenil de Lisboa, que
decorreu na Sala do Senado. Foi um momento inspirador, de grande qualidade
musical, e que muito agradou a todos,
a avaliar pelas ovações que suscitou.
Seguiu-se depois um jantar volante,
também oferecido pelo Parlamento.
No dia seguinte, pelas 9 horas, todos
estavam de regresso à Assembleia da
República para o dia da sessão nacional.
Foi uma sessão solene, com a presença
de vários deputados, representantes de
todas as bancadas partidárias, e com
a presença, na sessão de abertura, da
vice-presidente da Assembleia, Teresa
Caeiro e do físico e investigador Alexandre Quintanilha que fez uma interessante alusão às questões relacionadas com

vada uma recomendação nacional (que
se encontra no site do Parlamento) que
os jovens dirigiram e fizeram chegar ao
presidente da Assembleia da República,
Ferro Rodrigues. Esta deverá ser tida em
conta pelo hemiciclo, aquando da sua
atividade legislativa respeitante ao tema
da igualdade de género.
A nossa Escola esteve assim presente
num evento nacional que pretende
promover a educação para a cidadania e para a democracia, evento esse
da responsabilidade do Parlamento,
apadrinhado por todos os partidos políticos, e que conta com a colaboração
do Instituto Português do Desporto e
Juventude (IPDJ).
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EPV com empregabilidade a 100%!!!
Cada vez mais se reconhece a importância do ensino profissional, pelo menos, ao nível
da competitividade na economia, de acordo com informações da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). É já um dado adquirido que, concluir o 12.º ano numa via profissional, garante mais oportunidades de emprego.
No que diz respeito à Escola Profissional de Vouzela é, efetivamente, o que temos vindo a constatar no decorrer dos
últimos anos, que se reflete de uma taxa de empregabilidade muito próxima dos 100%. No que concerne aos alunos
diplomados, triénio 2014/2017, podemos referir que
tivemos três turmas em funcionamento, num total de seis
cursos (já que a nossa aposta tem sido em turmas mistas,
dez a doze alunos cada, de forma a garantir um melhor e
mais rápido escoamento no mercado de trabalho), que se
traduziu, uma vez mais, em excelentes resultados após término de curso. Melhor que as palavras são os números que
possuímos em relação a cada um dos cursos e que passamos a descrever: Técnico/a de Restauração – Variantes de
Cozinha/Pastelaria e de Restaurante/Bar – sete jovens empregados, sete a prosseguir estudos; Técnico/a de Manutenção Industrial/Eletromecânica – 9 alunos empregados;

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel – 10 alunos empregados; Técnico/a de Mecatrónica- 8 jovens empregados e
um a prosseguir estudos; Técnico/a de Comércio – sete
empregados e dois a prosseguir estudos.
Estes excelentes resultados são a prova viva do ensino de
qualidade praticado na nossa escola, pautado pela existência de formadores/docentes com elevadas qualificações e
muitos anos de experiência profissional e, concomitantemente, diretores de curso dedicados e empenhados que
mantêm relações privilegiadas com um vasto número de
empresas não faltando, por isso, trabalho para os nossos
jovens. O contacto com o mundo das empresas facilita
indubitavelmente a transição entre a escola e o trabalho,
sendo reconhecido pelos nossos parceiros que se trata de
jovens bem preparados para o ingresso no mercado de trabalho. O nosso lema é ACOLHER – FORMAR – INTEGRAR.

ALUNOS DIPLOMADOS TRIÉNIO 2014/2017
Técnico/a de Restauração – Variantes Cozinha/ Pastelaria e Restaurante/Bar

Técnico/a de Mecatrónica

Técnico/a de Manutenção Industrial/Eletromecânica

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel

Técnico/a de Comércio
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A EPV às voltas em divulgação
Este ano tem sido muito atribulado ao nível da
divulgação da nossa oferta formativa. Tivemos
muitos convites e marcamos presença em várias
escolas e eventos. Para nós é com orgulho que
vestimos a camisola e damos o nosso melhor.
Não temos palavras suficientes para agradecer
às escolas que nos receberam de forma tão calorosa e amistosa! Muito obrigado! Um grande
bem-haja para os nossos alunos que, com brio e

profissionalismo, deram a cara e encheram-nos
de orgulho. São, sem dúvida, o melhor que temos!
Uma escola não se forma sem bons alunos, humildes e empenhados. E são isso e muito mais! E
claro está, o nosso Sr. Jorge Conde, sempre atento
aos pormenores, garante que corra sempre tudo
de feição. Estamos gratos, estamos orgulhosos,
estamos sem palavras…

Novas instalações
do Laboratório
de Ciências
Foram recentemente renovadas as instalações
do Laboratório de Ciências Experimentais,
tendo sido realizados alguns melhoramentos
em termos físic os e aquisição materiais.
Desta forma será possível dar mais ênfase à
componente prática, o que permite complementar a teoria, mas também que os alunos
assumam um papel central, interativo e proativo no seu processo de ensino/aprendizagem.
Têm sido realizadas várias atividades experimentais nas disciplinas de Ciências Naturais,
Biologia e Física e Química.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
A XV sessão da Assembleia da Juventude realizou-se, no dia 26 de Abril, no Auditório Municipal, e teve
como tema: “Ano Europeu do Património Cultural - celebrar a diversidade e a riqueza do nosso património”,
tendo a nossa escola participado, uma vez mais, neste debate de ideias que foi bastante interessante.

O Ano Europeu do Património Cultural
celebra-se, este ano, pela primeira vez, e o
seu objetivo é o de promover a diversidade
e o diálogo intercultural e da coesão social,
visando chamar a atenção para o papel
do património no desenvolvimento social
e económico das regiões. Trata-se de uma
oportunidade para realizar iniciativas que
envolvam os cidadãos, as organizações,
as entidades, e que deem uma maior
visibilidade e reconhecimento da cultura
e do património.
Neste âmbito, a União Europeia está
a promover uma série de iniciativas e
eventos destinados a envolver as pessoas
na partilha e apreciação do rico património da Europa. Este património cultural,
que nos une através da nossa história e
valores comuns, representa a riqueza e a
diversidade das nossas tradições e reforça
o sentimento de pertença a um espaço eu-

ropeu comum. Promover o conhecimento,
a reflexão, o debate sobre a atualidade e
o futuro do património, e evidenciar a sua
importância vital para as pessoas e para
as comunidades bem como o seu papel
num desenvolvimento social e económico
equilibrado, são contributos para um
futuro melhor.
Vouzela, no coração de Lafões, é uma vila
riquíssima em património e tradições.
Dona de um património natural onde o verde da montanha se enriquece com o lilás
dos loendros da valiosa reserva botânica,
Vouzela é uma região rica em espécies endógenas, cheia de Natureza e de História.
E é também da história de um povo que
canta o património arquitetónico desta
vila, com a sua ponte, a Igreja Matriz, e
as inúmeras casas senhoriais.
Vouzela é uma viagem de sabores únicos,
muito apreciados por quantos a visitam,

tendo como ex-libris os famosos pastéis,
recentemente premiados.
Povo de religiosidade é nas festas de S.
Frei Gil e no Corpo de Deus que a mesma
se manifesta não só no âmbito religioso,
como também na forma artística com que
embelezam as ruas da vila, as tão apreciadas passadeiras de flores.
Este ano, o tema dos trabalhos de final de
curso das alunas do 12º Ano do Curso de
Design Moda vai de encontro ao tema desta
Assembleia, uma vez que as suas criações,
apresentadas num breve desfile, valorizam e
recriam a beleza e a diversidade desta bela
vila. São uma homenagem ao património
natural, representado nos loendros; arquitetónico, a ponte do caminho-de-ferro; linha do
Vouga; gastronómico, os pastéis, esse manjar
dos deuses, sem esquecer as festividades.
É VOUZELA DE CORPO E ALMA! É VOUZELA NO SEU MELHOR!

A EPV E OS PARCEIRoS

CLDS + GIP
Sessão sobre “ Medidas de Apoio ao Emprego e Formação Profissional”
No passado dia 3 de maio, no âmbito do primeiro eixo de intervenção,
o CLDS 3G Vouzela, em parceria
com o IEFP e o GIP de Vouzela,
dinamizou na Escola Profissional
de Vouzela duas sessões sobre
“Medidas de Apoio ao Emprego e
Formação Profissional”, dinamizada
pelo Dr. Gonçalo Ginestal, Diretor
do Centro de Emprego Dão Lafões,

cujo objetivo foi elucidar os alunos
que terminam este ano letivo o seu
percurso escolar acerca do leque de
oportunidades e medidas existentes
que os possam auxiliar no ingresso
ao mercado de trabalho. Com os
estágios à porta, as turmas do 12º
ano agradeceram a iniciativa junto
das entidades promotoras!
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A EPV NO
PORTUGAL
FASHION
2018

Muitos não saberão, mas Vouzela
acolhe um dos projetos culturais considerados mais inovadores em Portugal,
a Binaural/Nodar. Com efeito, desde o
final de 2015 que esta associação cultural dedicada às recolhas etnográficas, e
à criação artística sonora e multimédia
ocupa o espaço da antiga sede da Sociedade Filarmónica Vouzelense, na Rua
do Seixo nº 5, desenvolvendo a partir daí
um conjunto de atividades (residências
artísticas, espetáculos, edição de publicações, ateliês sobre tradição e inovação
cultural etc.) nos municípios de Lafões
e, mais genericamente, em toda a região
de Viseu Dão Lafões.
Desde que iniciou as suas atividades
em 2006, a Binaural/Nodar já acolheu
desde mais de 150 artistas e investigadores, produziu mais de 30 obras sono-

Em ano de conclusão do Curso
Profissional Técnico de Design de
Moda, algumas alunas finalistas e a
formadora Filipa Ferreira estiveram
num dos maiores eventos de moda
do país e que está a par com o que
acontece na moda, por todo o mundo.
Entre os dias 22 e 24 de março os
desfiles tiveram lugar no Parque da
cidade do Porto, onde esteve instalada uma megaestrutura (10 mil m2
de área total) com dois espaços de

ras e media próprias e difundiu o seu trabalho em muitos países da Europa, América e Ásia. A Binaural/Nodar é membro
ativo de três redes europeias dedicadas
à criatividade e ao desenvolvimento territorial: Rede Tramontana de arquivos de
memória de zonas rurais europeias (da
qual é presentemente chefe-de-fila a nível
europeu); Rede SOCCOS de residências
artísticas em arte sonora; Rede SUSPLACE de pesquisa multidisciplinar na área
dos processos de sustentabilidade social
de territórios locais. A associação é ainda parte da Rede Cultural Viseu Dão Lafões conjuntamente com o Teatro Viriato,
ACERT, Cine-Clube de Viseu e Teatro do
Montemuro.
A Binaural/Nodar assume desde a
sua fundação uma estratégia de busca
incessante de territórios criativos não

passerelle, bastidores, showroom,
várias áreas sociais e de lazer, sala
de imprensa, entre outras valências.
A Fabiana Teixeira e a Catarina Oliveira, em representação do Curso
de Design de Moda, aproveitaram
ao máximo o evento, conhecendo os
bastidores, fotógrafos e criadores de
moda como Maria Gambina entre
outros.
Todo um mundo que se abre para os
alunos que procuram este curso e
uma oportunidade na área da Moda
(criação e produção).
Obrigada à Prof. Filipa, pela oportunidade!
A EPV a chegar sempre mais longe!

explorados por outras entidades culturais nacionais e internacionais. Cremos
que o reconhecimento nacional (por ex.
prémio Miguel Portas e reconhecimento da Presidência da República, ambos
em 2014) e internacional (Selo de Mérito Cultural do Conselho da Europa em
2011, quatro candidaturas vencedoras
ao Programa Europa Criativa - Rede
SOCCOS e Rede Tramontana) que a
Binaural/Nodar tem granjeado atesta
o mérito do profundo trabalho de pesquisa cultural que a entidade tem desenvolvido com a uma lógica de programação regular, dada a necessidade de
complementar experimentação artística
em sentido estrito com propostas mais
abrangentes em termos de fruição por
diferentes tipos de público.
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EUROVOUZELA IV
ESTÁGIOS PROGRAMA ERASMUS+
O projeto Erasmus + que a escola tem
implementado vai já na quarta edição,
sendo uma das razões por que alguns
alunos escolhem a nossa escola: a
oportunidade de realizar a formação em
contexto de trabalho num país da União
Europeia, sem qualquer custo.
No início de cada ano letivo é feita uma
sessão de apresentação do projeto, onde
se explica o seu funcionamento, os países para onde a mobilidade se irá realizar, as condições de acesso e a presença
de alunos que já participaram, para partilharem as suas experiências. Os alunos
interessados realizam a sua candidatura
e submetem-se a entrevistas de seleção.
Após a definição dos alunos seleciona-

dos, inicia-se o processo de preparação:
para o estágio, com a elaboração de currículos detalhados e para o país, com a
realização de um curso online da língua
do país de destino.
Já perto da data da partida é realizada
uma sessão de preparação dos alunos
para a viagem, importante para tomarem consciência das dificuldades de
adaptação e para as regras, comportamentos e atitudes recomendados quando se está num país diferente do nosso.
Na segunda parte desta sessão, os pais
são convidados a estarem presentes,
para esclarecerem as suas dúvidas e
para conhecerem os professores acompanhantes dos seus filhos.

ESTÁGIOS ERASMUS – TAKING OFF
No dia 9 de maio, cada grupo de alunos levantou voo, acompanhados por professores que, durante 7 dias fizeram a sua integração no país de acolhimento. Para
além deste apoio, existe um representante local da empresa que medeia estes
estágios, que os alunos podem contactar, sempre que necessitem.

Bilbau,

Espanha
“Por favor apertem os cintos o avião vai descolar!”, passadas três
horas lá estávamos nós em Bilbau. Uma cidade muito linda e
acolhedora, com muitos sítios a visitar e sobretudo com locais de
estágio maravilhosos!
Helton (Eletromecânica) - Rotork Iberia “Na empresa onde estou a estagiar tenho todo o apoio necessário por parte dos meus
colegas, que são muito prestáveis e amigáveis! Aqui fazemos
montagens de equipamentos que posteriormente são embalados e
enviados a outras empresas. Estou a gostar muito de cá estar!
André (Cozinha/Pastelaria) - Yandiola “ O meu local de estágio
é num dos restaurantes mais conhecidos e requintado de Bilbau,
os meus colegas são todos pessoas muito divertidas e simpáticas,
e mesmo a minha área sendo restauração até tenho um horário
muito acessível e que me permite nas horas vagas conhecer melhor a cidade, não pedia melhor!

Catarina (Design de Moda) - I Feel Nut “Estou a estagiar num
ateliê, onde tenho a capacidade de fazer um pouco de tudo o que
aprendi ao longo dos três anos de curso, com esta oportunidade
de poder fazer erasmus tenho ainda a possibilidade de aprender
técnicas e métodos diferentes dos habituais, usados na minha
área. É sem dúvida uma experiência única, conhecemos novos
costumes e culturas, crescemos muito enquanto pessoas e  profissionais! Estou a adorar estar em Espanha”.
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Wolverhampton,

inglaterra
Somos o Daniel Oliveira e o João Paulo Santos, alunos do
11º ano do curso de Mecatrónica. Encontramo-nos, neste
momento, a realizar a nossa formação em contexto de trabalho em Wolverhampton, em Inglaterra. Podemos dizer que
estamos muito contentes com esta experiência, uma vez que
estamos muito bem alojados numa residencial universitária, as pessoas são simpatiquíssimas e o nosso local de estágio é excelente. A empresa acolhedora é a Rotork Midland,
uma empresa que projeta e fabrica produtos de controlo de
fluxo industrial, nomeadamente válvulas hidráulicas e

pneumáticas, caixas de engrenagens, sistemas de controlo,
instrumentação e acessórios. É uma empresa conhecida internacionalmente e com uma reputação invejável de produtos de alta qualidade, confiabilidade e inovação. Estamos,
por isso, muito satisfeitos com esta oportunidade, pelo que
só nos resta dizer MUITO OBRIGADO EPV.
Daniel e João

Arezzo,

Itália
Chamo-me Fabiana Catarina e estou a terminar o meu curso de design de moda. Ao
longo destes 3 anos pude aprender e desenvolver técnicas como costurar, corte, criar
e desenvolver uma coleção ou saber mais
sobre o mundo da moda. Na vertente prática
do curso, realizei inúmeros trabalhos, cada
um foi uma aprendizagem e com isso fui
aperfeiçoando a cada dia. Tive também a
oportunidade de estagiar através do programa Erasmus no 11º ano em França (Bor-

déus) e este ano em Itália (Arezzo) onde
conheci novas culturas e até novos métodos
e técnicas de trabalho, nunca esquecendo as
amizades que pude fazer nestes estágios.
Ao longo deste meu percurso não esquecerei
também os amigos que fiz entre colegas e
professores. Termino este ano muito satisfeita com a experiência adquirida ao longo
destes 3 anos no curso de design de moda.
Acredito que foi muito gratificante para
mim!
Fabiana Catarina

Viana,

áustria
Nós somos Adriana, do 12ºA do Curso
Técnico Restauração Bar, Jorge, do 11ºA
Técnico Cozinha Pastelaria e Vitória, do
11ºC do Curso Técnico de Massagens de
Estética e Bem – Estar.
A EPV proporcionou-nos estagiar fora de
Portugal, ao abrigo do Programa Erasmus+.
Estamos na Áustria na sua capital, Viena, e estamos a gostar muito.

A cidade é bonita, as pessoas são simpáticas e educadas e procuram ajudar-nos
na dificuldade que temos na língua.
Esta é uma experiência inesquecível e
muito enriquecedora, quer a nível pessoal quer profissional. Neste início de experiência contamos com a especial ajuda
das nossas professoras Sandra e Sónia.
Um muito obrigado a elas e à EPV!
Adriana, Jorge e Vitória
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Berlim,

Alemanha
Olá! Somos o André, o Odorico e o João
Marcelo. Fomos selecionados para o projeto
Erasmus e desde aí ficámos ansiosos por
viver esta nova experiência num país diferente do nosso!
Estamos na Alemanha, em Berlim. Está
a ser uma experiência incrível, ver como o
estilo de vida e a forma de viver é diferente
da do nosso país. Trata-se de um país novo

onde podemos alargar os nossos conhecimentos, conhecer novas pessoas, uma
nova cultura e alargar os conhecimentos
na nossa área, além de tudo cada vez mais
ganhar maturidade.
Trata-se de uma oportunidade incrível que
a Escola Profissional de Vouzela dá aos
seus alunos!
Agradecemos à EPV!
André, Odorico e João Marcelo

Olá, somos a Mariana, o António e o João. Somos alunos da
EPV e encontramo-nos a estagiar em Valenciennes e Cambrai, em França, ao abrigo do programa Erasmus+. Está a
ser uma experiência inesquecível e só podemos agradecer à
Escola Profissional de Vouzela a oportunidade que nos dá
de podermos alargar os nossos horizontes e contactarmos
com outras realidades que não a de Portugal.
Obrigado EPV!
Mariana, António e João

Valenciennes e
Cambrai,

França

Cork,

Irlanda
Olá. Nós somos a Carla Nobre, a Liliana Brito e a Olga Silva.
Frequentamos o curso de Técnico de Cozinha Pastelaria (12ºano)
e o Curso de Técnico de Massagem de Estética e Bem-estar
(11ºano) na Escola Profissional de Vouzela.
Ingressamos no programa Erasmus+ há cerca de três semanas,
como país destino a Irlanda, mais concretamente a cidade de
Cork.
Apesar de este país não ter sido a nossa primeira escolha, trouxemos connosco a boa energia e os raios de sol de Portugal.
Até agora podemos dizer que fomos bem acolhidas, tanto pelas
pessoas dos nossos locais de estágio, como pela família que nos
recebeu na sua casa durante as duas primeiras semanas.
Só daqui já levamos muitas recordações, emoções e amizades no
coração. Em relação à cidade podemos dizer que é muito rica a ní-

vel paisagístico, e as pessoas que a frequentam transmitem-nos
uma sensação de conforto e aconchego.
É uma experiência que recomendamos, pois permite-nos abrir
novos horizontes e conhecer pessoas, locais e paisagens que
muitas vezes a vida não permitiria. Falando também que é uma
mais-valia para o nosso currículo profissional, enriquecendo-o
bastante.
Carla, Liliana e Olga
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ESTÁGIOS

a voz das empresas

“

N

“

A

“

C

o âmbito da formação em contexto de
trabalho, passaram pela Soveco Viseu alguns dos alunos
da Escola Profissional de Vouzela. Como seu orientador,
expresso a minha satisfação pela existência de Cursos
Profissionais lecionados por esta escola, os quais apresentam
estagiários com um bom nível de conhecimentos, pelo que
a sua prestação é bastante positiva. Já realizaram estágio
vários alunos desta Escola, havendo, inclusive, um ex -aluno
que faz parte desta equipa. Todos eles têm dignificado o
nome da Escola e dos seus professores. Tem sido gratificante
esta parceria e espero que no futuro possamos continuar
a colaborar no sentido de proporcionar a estes jovens o
desenvolvimento das suas potencialidades. Felicito a escola
pelo sua cooperação para a sociedade e que continue o bom
trabalho desenvolvido até hoje.
Nuno Maneca

Meivcore recebeu no ano passado os primeiros
estagiários do Curso de Electromecânica. O
sentido de responsabilidade, disponibilidade boa
formação técnica, saber ser e saber estar foram
qualidades que se evidenciaram. Hoje faz parte da
equipa.
Nos estagiários deste ano identificamos as
mesmas características. O denominador comum
é a Escola Profissional de Vouzela. São virtudes
atualmente que não abundam em jovens de tão
tenra idade.Certamente não terão dificuldade no
mercado de trabalho.
Eng. Egor Rodrigues

omo entidade empregadora acho de extrema importância o estágio profissional em contexto de
mercado de trabalho. O contato com a realidade que
os aguarda é vital para perceberem se a sua vocação
existe e, segundo a minha perspectiva, se é aquele o
caminho que pretendem seguir.
A minha experiência, sendo este ano a primeira vez, está

“

C

omo colaboradores com a Escola
Profissional de Vouzela e no que nos diz
respeito, temos tido formandos muito bons,
muito empenhados e com muito potencial.
Não podemos deixar mesmo de admitir que
alguns nos surpreendem pela qualidade e
facilidade na adaptação.
Reiteremos total disponibilidade para
continuar a colaborar com a EPV!
Lurdes Silva

a ser muito gratificante. A Helena (a estagiária que está
connosco) é uma profissional muito responsável, dedicada e um ser humano com a qual é muito fácil lidar.
Estou muito grata pela oportunidade, esperando que
para ela também esteja, igualmente, a ser benéfico em
todos os aspectos.”
Ana Rei.
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ESTÁGIOS

a voz das empresas

“

Plano de Formação em Contexto de Trabalho – Escola
Profissional de Vouzela/ Termalistur, EM, SA
Desde o dia 21 do presente mês de maio, a aluna
Bárbara Duarte do Curso de Técnico de Massagem
de Estética e Bem-Estar - 11º ano, Turma C - está a
desenvolver Formação em Contexto de Trabalho com
a duração de 280 horas, no Balneário Rainha Dona
Amélia das Termas de São Pedro do Sul. A Termalistur, EM, SA, é uma Empresa Municipal de São Pedro do
Sul que tem a responsabilidade de gerir um conjunto
de serviços termais – técnicas de balneoterapia - aos
quais acrescenta outros, como Fisioterapia, Animação
Cultural e Desportiva, Turismo e também os Serviços
de Bem-Estar.
Neste contexto, a Bárbara terá a oportunidade de, nas
novas instalações, denominadas de Instituto Aqva,
exercer na prática um conjunto de competência aprendidas durante o seu curso profissional. Estamos convencidos que esta será uma experiência enriquecedora
para o currículo da aluna, sendo que até agora o seu
enquadramento junto da empresa, dos colaboradores
e acima de tudo do cliente, está a ser manifestamente
positiva para todas as partes.
Até agora, a Bárbara tem desenvolvido uma série de
ações que passam pela divulgação dos nossos cosméticos Aqva, junto dos nossos clientes. O feedback tem
sido positivo. É bom saber receber os nossos utentes

com um miminho especial, como uma massagem às
mãos enquanto esperam pela sua vez da consulta médica, ao mesmo tempo que ficam esclarecidos quanto
à nossa linha de dermocosméticos e serviços de bem-estar.
Para além disso, a Bárbara tem experimentado a receção e encaminhamento de clientes para os respetivos
serviços. Está também a aprender novas técnicas termais e de bem-estar. Neste momento está a aprender
a técnica de duche Vichy, que é uma massagem de relaxamento que se faz ao mesmo tempo que um duche
de água termal vai caindo estrategicamente sobre o
cliente, de forma a induzir o relaxamento.
Ainda temos um longo caminho de aprendizagem pela
frente, sendo que o próximo passo é também, experimentar os nossos serviços de bem-estar em gabinete, e
compreender toda a cortesia e status de apresentação
e desenvolvimento técnico, do trabalho único e apaixonante que é ser técnico de Spa.
Desejamos toda a sorte do mundo à Bárbara e a
todos os colegas de curso, sendo que as Termas de
São Pedro do Sul têm sempre as portas abertas para
poder ajudar e complementar o processo de formação
a quem queira realmente seguir em frente com esta
profissão tão prestigiante.
P’lo Técnico e Gestor de Spa, responsável pelo serviço
de Bem-Estar das Termas de São Pedro do Sul:
Nuno Campos

Eu sou a Bárbara tenho 19 anos e estou a estagiar nas Termas de São Pedro do Sul no Balneário Rainha D. Amélia. Eu estou a gostar muito
deste estágio pois estou a ter a oportunidade de
aprender outro tipo de massagens, já desenvolvi
algumas competências.
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ESTÁGIOS

a voz das empresas

“

O

centro + Bem Estar acolhe de momento 2 alunas do
curso de massagem estética e bem estar, um curso muito completo onde as competências técnicas são uma mais
valia para o Cento.
As alunas demonstram uma postura respeitosa, cumpridora
e um espírito de abertura a novas experiências nesta área do
bem estar.
Consideramos estes estágios uma ponte fundamental para o
tecido Empresarial e Escolar.

Olá, nós somos a Francisca e a Márcia, frequentamos a Escola Profissional de Vouzela desde 2016, neste momento estamos no 11° ano.
O nosso curso é de Massagem, Estética e Bem-estar e a escola este ano
deu-nos a oportunidade de estagiar no centro + Bem-Estar em Viseu!
Temos aprendido técnicas novas e estamos a gostar muito.
Esperamos que para o ano seja ainda melhor.

Num mundo multinacionalizado
e cada vez mais competitivo, é
crucial educar para uma sociedade “inclusiva”. A inclusão
pressupõe que todas as crianças e jovens tenham a mesma
opor tunidade de acesso à
escola, conhecimento, aprendizagens e às oportunidades
de ensino; independentemente de
qualquer característica específica
que o educando possua.
É fundamental ter consciência de que
cada aluno tem o seu próprio ritmo de
aprendizagem, respeitando os avanços e retrocessos do aluno ao longo
do processo ensino-aprendizagem.

A Escola Profissional de Vouzela continua a trabalhar nesse sentido, de forma a melhorar a cada ano, a inclusão,
aceitação e o modo de resposta a dar
aos alunos e às suas especificidades.
Desta forma, a EPV conta com uma
docente da Educação Especial que
ajuda a desenvolver estratégias e
atividades que apoiam a integração/
inclusão. Ao longo do ano foram
desenvolvidas atividades com os alunos, os professores e toda a escola
envolvente de maneira a melhorar a
qualidade de ensino assim como promover uma postura mais assertiva por
parte dos alunos face às necessidades
educativas especiais.
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Olá, eu sou o João Fernandes.
Escolhi a Escola Profissional de Vouzela
porque sempre ouvi falar muito bem dela
a nível de tudo. Frequentei o Curso de Manutenção Industrial onde realizei diversas
aprendizagens que me abriram caminho
para o mercado de trabalho. Estudei 5 anos
nesta escola e foram os melhores anos da
minha vida.
Neste momento, estou a trabalhar na empresa onde estagiei há cerca de 8 meses,
Rebelo & Oliveira, onde gosto muito de estar.
Gostaria de agradecer ao professor José
Silva, pois graças a ele estou a trabalhar e
sempre foi um ótimo professor não só para
comigo mas para com todos.
Se gostas de algum curso que a escola tem
para oferecer arrisca e inscreve-te.
Um obrigado a todos!
João Fernandes

Olá! Chamo-me Ricardo Pinto e estou a terminar o 12ºano. Escolhi esta escola porque
sempre ouvi falar muito bem dela. Como
queria tirar um curso profissional, não hesitei
em vir para cá. É uma escola com óptimos
profissionais e com oficinas muito boas. A
escola tem a preocupação de nos arranjar
estágios para que possamos colocar em
prática o que aprendemos na escola. Neste
momento, encontro-me a estagiar em Viseu,
no Auto-Sertório e estou a adorar! Aconselho,
sem dúvida, a EPV a todos os que quiserem
ter um futuro melhor!
Ricardo Pinto

Já passaram dois anos desde que acabou a
minha aventura na EPV. As saudades que eu já
tenho… Desde os excelentes profissionais que
temos em toda a escola e acabando nos bons
momentos que a mesma me proporcionou.
A Escola Profissional de Vouzela deu-me asas
para alcançar os meus objetivos.
Orgulho-me da escolha que fiz. É uma escola
bem equipada, oferece-nos várias oportunidades para colocarmos em prática aquilo
que aprendemos, relativamente ao curso
que frequentamos.
Encontramos boa disposição em todo o lado.
Como costumava dizer, é uma segunda casa,
uma segunda família.
É mais do que uma escola, é a equipa que
me ajudou a alcançar um futuro melhor.
Escolhe EPV!
Ana Catarina

Chamo-me Gonçalo Costa e fui aluno da
EPV desde o 10ºano de escolaridade. Estou
a estagiar na Dream Car, em Viseu e estou
a adorar colocar em prática muito do que
aprendi na escola.
Gostei muito de estudar nesta escola, desde
professores, a funcionários, todos contribuíram para o meu sucesso académico. Cresci
muito enquanto pessoa. Sei que, quando terminar os estudos, terei muitas oportunidades
de emprego, pois saímos daqui muito bem
preparados. Foi uma boa escolha, sem dúvida!
Gonçalo Costa

Somos o Lucas e o Zé e estamos a terminar
o 12ºano, Curso Técnico de Manutenção
Industrial-Eletromecânica. Estudámos durante três anos na EPV e sempre tivemos
o apoio necessário para assim obtermos
os melhores resultados escolares. A escola
tem excelentes profissionais e umas oficinas
espetaculares e equipadas com tudo o que
é necessário para que possamos sair daqui
muito bem preparados. Neste momento,
encontramo-nos a estagiar em Viseu, na
empresa Meivcore e estamos a gostar muito.
Se queres um futuro promissor, vem estudar
para a EPV!
Lucas e Zé

Olá, o meu nome é João Esteves e frequentei
a Escola Profissional de Vouzela durante
3 anos, no Curso Técnico de Manutenção
Industrial - Mecatrónica Automóvel.
Foram 3 anos em que a minha vida mudou
imenso, pois na EPV crescemos muito enquanto pessoas, mas também nos tornamos
verdadeiros profissionais.
Ter frequentado este curso contribuiu
bastante para o que sou hoje em termos
profissionais, além de ter conhecido pessoas que ficarão para a vida. Gostei muito da
experiência porque nestes 3 anos de curso
temos acesso a variados meios e formas de
ensino e somos devidamente acompanhados
pelos docentes que estão sempre lá para nos
ajudar quando é preciso. No final do estágio
fui convidado a ficar a trabalhar na empresa.
Hoje, um ano depois, mantenho-me na mesma empresa, sempre com muito gosto em
aprender e bastante agradecido por tudo o
que a EPV fez por mim e me proporcionou.
Uma experiência para a vida.
João Esteves
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Somos duas alunas finalistas e já com muitas saudades da nossa escola. Estamos a
terminar o curso de Técnico de Cozinha/
Pastelaria e escolhemos fazer o nosso último estágio em Porto Santo, no Hotel Pestana Colombos. Estamos a adorar!!!! Esta
unidade hoteleira prima pelo luxo e pela
qualidade, pelo que sentimos que estamos
a crescer enquanto profissionais. Nos tempos livres passeamos pelas areias douradas
da Praia de Porto Santo e sentimo-nos no
Paraíso. Agradecemos à nossa querida EPV
por esta oportunidade fantástica.
Cláudia Silva e Sandra Rodrigues

Sou aluno finalista do curso de Técnico de
Restaurante/Bar, encontrando-me, atualmente, a estagiar no Restaurante “La Brasserie de L’Entrecôte” no Parque das Nações.
Este restaurante, de bom gosto indiscutível, é
o único do género em Portugal, sendo o seu
conceito inspirado no famoso Café de Paris,
de Genebra. Estou extremamente satisfeito
com esta experiência pelo que só tenho
a agradecer à escola pela oportunidade.
Volvidos três anos de ensino profissional de
qualidade sinto-me preparado para qualquer
desafio. ORGULHO EM SER EPV!!
Américo

Fui aluno da Escola Profissional de 2014 a
2017, no Curso de Restauração, Técnico de
Cozinha/Pastelaria.
Neste período aprendi imensas coisas, não
só na área da cozinha como em outras áreas.
A EPV foi uma mais-valia para a minha vida.
Nos dois anos em que realizei estágio, foi-me dada a oportunidade de ir para um país
europeu, Praga, República Checa, em 2016
e em Cork, República da Irlanda, em 2017.
Claro que estas oportunidades não caíram
do céu. Para as ter, tive que ter um percurso
académico bom e não faltar às aulas. Para
isso, os professores ajudam muito, porque
a relação entre professor-aluno não poderia
ser melhor!
Atualmente, encontro-me a estudar em Seia
na Escola Superior de Turismo e Hotelaria e
agradeço muito à EPV por me ter preparado
para isto e para o mercado de trabalho.
Leonardo Martins

Olá! Chamo-me Bruno Oliveira, tenho 20
anos e tirei o Curso de Manutenção Industrial- Eletromecânica - nível IV.
Agradeço a disponibilidade e o empenho dos
professores, pois obtive boas aprendizagens.
O que mais gostei de fazer foi a Prova de
Aptidão Profissional (PAP) juntamente com
alguns colegas da turma.
Agradeço à Escola Profissional de Vouzela
por nos ajudar sempre e especialmente a
colocar no mercado de trabalho após ter o
curso finalizado!
Um enorme agradecimento ao professor
José Silva. Obrigado por tudo!
Bruno Oliveira

À Escola Profissional de Vouzela tenho a
agradecer o que sou hoje. Através da formação de qualidade tornei-me um profissional
de trabalho e um estudante de ensino superior, estando agora a trabalhar nas áreas de
que mais gosto, Manutenção Industrial, e a
tirar o curso que sempre quis, Engenharia
Mecânica. Devo tudo ao ensinamento que
me foi proporcionado na Escola Profissional de Vouzela. Aproveito para agradecer a
todos os docentes pela sua disponibilidade
e conhecimento que me transmitiram. E um
obrigado em particular ao Eng.º José Silva
pela paciência, compreensão e, sobretudo,
pela amizade.
Fábio Ferreira

Olá! Sou o Leandro Silva. Do tempo que
passei nesta escola, posso dizer que adorei,
não só pelo que aprendi ou pelas amizades
que fiz, mas também pelas condições que
a escola me ofereceu. A escola ofereceu o
subsídio de transporte ou alojamento e alimentação, o que me permitiu tomar decisões
de como o gastar. Sabendo que com a idade
que tinha, já tinha que que saber o que era
pagar uma renda e as despesas normais de
uma casa e isso fez-me crescer e fazer de
mim quem sou hoje!
Resta agora a saudade do que passei com
todos e um telemóvel para marcar um café
de vez em quando.
Quanto ao ensino, também aprendi muito. Os
professores (todos eles) são muito acessíveis
em tirar dúvidas a quem as tem e olham para
todos de igual forma, não havendo favoritos.
O meu curso é o de Restauração e esta escola
deu-me a oportunidade de estagiar fora de
Portugal, em Belfast. E o que posso dizer
mais? Adorei.
Leandro Silva
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Olá, sou a Ana Margarida e estou nesta escola há 3 anos. Vim, porque as minhas duas
irmãs já cá andaram.
Já tirei aqui na escola o Curso Vocacional
de Hotelaria durante 2 anos. Neste momento estou no 10º ano do Curso Técnico de
Estética.
Vir para esta escola foi uma das melhores
escolhas que fiz.
Aqui fiz amigos e aprendi muito. Os professores ajudam-nos muito, são impecáveis.
Nas aulas, conseguimos trabalhar mas sem
perder o bom humor.
A EPV é uma escola de qualidade!!
Ana Margarida 10ºC

Olá! Eu sou o Emanuel Fernandes, frequento o Curso de Eletromecânica e
encontro-me no 11ºano. Já estou nesta escola há quatro anos, pois já aqui
concluí um curso vocacional.
Aqui, Todos nos ajudam a ultrapassar
as dificuldades, desde professores a
funcionários.
Esta poderá também ser a tua escola.
Inscreve-te já!
Emanuel Fernandes 11ºB

Eu vim para esta escola porque tenho boas
referências. O meu irmão estuda aqui, no
12º ano, está a acabar o curso de Restaurante/Bar e está feliz, agora, no seu estágio. Estando na escola, descobri que é muito acolhedora e que o curso é fixe. Os professores são simpáticos e os meus colegas
também são meus amigos.
A EPV apresenta boas condições para fazer
o curso, tenho a certeza de que vou aprender muito aqui.
Vem para esta escola, vais gostar!
Maurício Rua 2ºB

Olá! Chamo-me Gonçalo e tenho 15 anos.
Vim para esta escola porque gosto do Curso
de Cozinha.
Os professores e os funcionários são simpáticos e ajudam sempre que necessário. Estou
no 1ºano nesta escola e estou a gostar muito.
Pretendo tirar o Curso de Técnico de Cozinha/Pastelaria e acredito que a EPV é a
melhor.
As instalações da Escola são muito boas e
confortáveis. A nossa cozinha de formação
está muito bem equipada, tendo sempre o
material necessário.
Conheci novas pessoas e fiz boas amizades.
Acredito que estar na EPV é a escolha mais
acertada. Aqui vou garantir o meu futuro!
Gonçalo Henriques 1ºA

Olá. O meu nome é Ivo Filipe e o meu é
Maria Teixeira e estamos a gostar muito
da experiência na EPV. Estamos a aprender
muito e estamos a seguir o nosso sonho.
Obrigado a todos os professores pelo apoio.
Ivo e Maria 10ºA

Chamo-me Júlia e este é o meu último ano na
EPV como aluna do curso Técnico de Design
de Moda. Aqui aprendi muito, tanto na minha
área profissional como a nível pessoal. Tive
o privilégio de fazer o meu primeiro estágio
em Itália e este ano ainda me encontro a
estagiar num ateliê de costura, na minha
área de residência. A EPV ajuda-nos a evoluir
e a ser melhores pessoas e profissionais. Faz
como eu, torna-te aluna EPV e vem aprender
connosco!
Júlia 12ºC

o meu filho é EPV
Isto é quase como uma história, que começa
com uma pergunta. O que é que tu queres
fazer na escola? Perguntei eu ao meu filho
antes das matrículas. Quero ir para a EPV
para ajudante de cozinha. E assim foi, integrou um CEF de Cozinha e Restauração. A
escola, talvez por ser mais pequena, dá uma
atenção mais personalizada aos alunos e aos
encarregados de educação; começando logo
pela reunião de pais no início do ano lectivo que foi excelente com apresentação de
todos os professores, dos técnicos que dão
apoio, psicóloga e professora de educação
especial. E claro, um belíssimo lanche todo
ele confeccionado na EPV.
O Gonçalo não teve nenhuma negativa no
primeiro período e isso fez toda a diferença, porque nunca tal lhe tinha acontecido.
Ele é um rapaz feliz na escola. O meu filho
é mais feliz e consequentemente a nossa
família também. Obrigada a todos pelo
trabalho e dedicação. Que o bom trabalho
é reconhecido.
Ana Henriques, mãe do Gonçalo 1ºA
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Olá, eu sou o João Antunes. Estou no 10ºano
a tirar o curso de Técnico de Cozinha/Pastelaria. A nossa cozinha de formação é excelente, pois tem todo o equipamento necessário!
Estou a gostar muito da minha experiência
na EPV!
Os professores e os colegas são muito fixes!
Fiz grandes amizades!
João Antunes 10ºA

o meu filho é EPV
A distância física (pois estamos em Angola),
não me permite ir à escola obter informações sobre o Ivo. No entanto, isso não tem
sido obstáculo para saber como foi a sua
adaptação e como tem decorrido o ano letivo. Mantenho um contacto estreito com a
diretora de turma e sei que o Ivo, nunca teve
problema nenhum, quando necessitou de
tratar fosse do que fosse, dentro da escola.
O Ivo, disse-nos que se tiver algum problema, sente que pode contar com o apoio
da escola e da diretora de turma. Sente-se
também muito empolgado com o que está
a aprender e gosta muito de todas as disciplinas e dos professores.
Para nós, isso é extremamente importante,
dá-nos alguma tranquilidade e conforto.
Um muito obrigada dirigido à Escola e em
especial à diretora de turma.
Fernanda Filipe (mãe do Ivo)

Olá, chamo-me Ana Sofia Lemos e vim para
a EPV frequentar o Curso de Restauração.
Aqui fui muito bem recebida pelos professores e pelo Diretor Pedagógico.
Agradeço especialmente à psicóloga Célia
Lopes que me ajudou muito, assim como às
professoras Edite Tavares e Sabrina Oliveira
que me ajudaram a desenvolver a nível académico e pessoal.
Obrigada EPV!
Ana Sofia, 10ºA

No ensino regular não me sentia motivado
e não conseguia ter o sucesso que gostava.
Vim para esta escola tirar o curso de eletromecânica para ter um futuro melhor. Temos
muitas aulas práticas, onde temos a oportunidade de aprender como se trabalha a
sério. Os professores ajudam-nos, apoiam-nos e entusiasmam-nos.
Vir para a EPV foi a melhor opção que tomei!
Daniel Rodrigues 2ºB

Sou o João Pedro e vim da escola de S. Pedro do Sul.
Como não estava a ter o sucesso escolar que
gostaria pensei que o melhor para mim seria
optar por um curso mais prático. Encontrei-o na EPV, onde frequento o CEF de Eletromecânica, que me permitirá obter o 9ºano
com uma certificação profissional. Gosto
muito das aulas práticas, que aqui na EPV
são muitas e me vão preparar melhor para a
profissão que quero exercer no futuro.
João Pedro 1ºA

o meu filho é EPV

Nós escolhemos esta escola pelo reconhecimento e reputação que tem obtido pelo
trabalho desenvolvido. É uma escola onde
os alunos fazem o curso que gostam e onde
encontram facilmente trabalho, porque ficam
muito bem preparados profissionalmente.
Os professores são muito competentes,
simpáticos e preocupam-se com os alunos.
Por tudo isto, recomendo a EPV.
Paula Regada, mãe da Beatriz Campos

Escolhi a EPV porque já cá tinha primos,
facilitando a integração numa nova escola.
Pretendo fazer o 9ºano e depois quero continuar a estudar até ao 12ºano, sempre na
EPV!!
Rita 1ºA

o meu filho é EPV
Ser mãe de uma aluna da Escola Profissional
de Vouzela, é sentir confiança nos profissionais; satisfeita por ela gostar de frequentar
esse ensino, onde se sente realizada, para
atingir os seu objetivos. Agradeço a todos
os colaboradores dessa escola. Um muito
obrigada!
Elsa Cardoso, mãe Vitória Cardoso 11ºC
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A EPV tem mudado muito a minha vida.
Sinto que tenho aprendido bastante nesta
“família”. Sim, para mim a escola é como
se fosse a minha família. Aqui, somos muito mais do que um número. Os professores
ajudam-nos muito e sempre que temos problemas, manifestam muita disponibilidade
e abertura para nos ajudar. Esta é, sem dúvida, a minha escola!
Rúben Laranjeira, 11ºB

Escolhi a Escola Profissional de Vouzela
para tirar o curso de Mecatrónica Automóvel. Na verdade, vim para esta escola para
tirar um curso vocacional e terminar o 9º
ano. Como gostei muito da experiência,
decidi continuar e terminar o 12ºano. E cá
estou eu: encontro-me no 11ºano e neste
momento já estou a estagiar. Para além dos
estágios nacionais, a escola também proporciona estágios fora do nosso país, através do programa Erasmus+. Inscreve-te na
EPV. Verás a diferença!
Francisco Silva, 11ºB

Sou o Nuno Lino e venho de Águeda. Decidi
vir para a EPV porque recebi boas indicações de que a escola tem bons professores
e um bom sistema de ensino, o que faz com
que os alunos tenham boas oportunidades
profissionais quando terminam a escola.
Aqui sente-se que a preocupação da EPV é
formar os alunos para entrarem no mercado de trabalho e terem um bom futuro.
Nuno Lino 1ºA

Vim para esta escola porque concordei com
os meus pais que esta seria uma boa opção para melhorar o meu aproveitamento e
acabar o 9ºano com uma certificação europeia de nível II. Ficarei muito bem preparado para o mercado de trabalho, pois a EPV
tem oficinas bem equipadas e professores
atentos, que nos ajudam a aprender mais
e melhor e que nos motivam para sermos
bons profissionais.
Ricardo Silva 1ºA

Olá! Chamo-me Nuno Matos e encontro-me
a concluir um CEF TIPO 3, Curso de Eletromecânica de Manutenção Industrial. Nesta
escola fiz bons amigos e os professores são
muito atenciosos e ajudam-nos no que for
necessário. Gosto muito desta escola, pois
dá-nos ferramentas para termos um futuro
melhor.
Inscreve-te já e verás que vai valer a pena!
Nuno Matos 2ºB

Eu nunca gostei muito de andar na escola.
Mas, falaram-me bem da EPV e fiquei curiosa. Pedi à minha mãe para vir estudar para
cá e não me arrependo. Gosto muito das
aulas práticas, porque podemos mesmo
aprender a fazer e gosto dos recreios, para
estar com os novos amigos que fiz!
Dária 2ºB

Eu sou a Ana Almeida e tenho 15 anos. Estou
no 1º ano do curso CEF de Cozinha aqui na
EPV. Escolhi a EPV porque me quero formar
na área de Cozinha, como o meu irmão, que
também aqui tirou o mesmo curso. A EPV
recebeu-me muito bem, os professores e os
funcionários são pessoas espetaculares, as
instalações são boas. Tem uma cozinha de
formação muito bem equipada.
Conheci novas pessoas, fiz novas amizades,
estou a gostar muito de estar na EPV. Sem
dúvida que fiz a melhor escolha. Acredito
que nesta escola vou aprender muito e assim serei melhor.
Recomendo esta escola a todos!
Obrigada EPV!
Ana Almeida 1ºA

Olá o meu nome é Gil e estudo na EPV. Estou a gostar da minha experiência nesta
escola. Na EPV fiz novas amizades e o ambiente é bom. A EPV tem óptimos cursos
onde podemos aprender a ser bons profissionais, pois temos muita prática.
A EPV é a melhor escola que podes ter.
Gil 1ºA
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Sou o Marcelo! Estou a estudar na EPV e
gosto muito desta escola. Está a ser um período da minha vida espetacular, passado
aqui, em família. Falta um ano para concluir
o curso de Mecatrónica-Automóvel.
É uma escola mais pequena, o que a torna
diferente das outras. Escolhi a EPV e voltaria a escolher! Sou EPV com muito orgulho!
Carlos Marcelo, 11ºB

o meu filho é EPV
O meu filho é EPV
A Escola Profissional de Vouzela é uma
excelente escola e com ótimas condições.
Os professores desta escola são excelentes:
muito dedicados, sabem ensinar e preparar
muito bem os alunos para o futuro, tanto
a nível profissional como pessoal. Eu e
o meu filho João Lemos estamos muito
contentes com todos os professores. A
Diretora de Turma Edite Tavares é uma
excelente diretora, preocupada com os
alunos e também muito dedicada e muito
prestável, tanto com os alunos como com
os pais e família dos alunos. Também
estamos muito contentes com o Diretor
desta escola pois é um excelente Diretor,
também ele muito dedicado e prestável.
É de realçar também que nesta escola os
alunos têm a oportunidade de irem fazer
Erasmus o que é uma oportunidade e uma
experiência enriquecedora para eles a
todos os níveis (profissional e pessoal). A
todos os professores, à Diretora de Turma
e ao Diretor da escola agradeço o tanto que
têm feito ao meu filho.
Recomendo esta escola a todos os pais que
queiram dar um bom futuro aos seus filhos,
pois esta é a escola indicada.
Obrigada por tudo, EPV!
Helena, mãe do João Lemos

Olá, somos a Tatiana Santos e a Gabriele
Rodrigues e frequentamos o Curso Profissional de
Estética. Escolhemos este curso porque era uma coisa que já queríamos
há muito tempo. Gostamos imenso de frequentar a escola Profissional de Vouzela
pois tem todas as condições necessárias à
aprendizagem e os professores são muito
recetivos e simpáticos.
Tatiana Santos e Gabriele Rodrigues 10ºC

o meu filho é EPV
Olá, sou mãe da Inês Vieira, aluna da EPV.
Ela está no 11ª ano e neste momento está a
estagiar em Itália.
Gosto da EPV porque se preocupam com
os alunos.
Acho que é uma boa escola profissional e
que incentiva muito os alunos.
Dá-lhes oportunidades de desenvolverem
os seus conhecimentos através de ações de
divulgação.
Cristina Marques

Estudo na Escola Profissional de Vouzela,
sou do curso de Massagem, Estética e
Bem-estar e estou a frequentar o meu 2ª
ano de curso.
Neste momento estou a estagiar num SPA
em Arezzo, Itália, através do programa
Erasmus+.
Estou a gostar muito desta nova experiência
onde posso conhecer uma nova cultura, fazer
novos amigos e conhecer novos lugares.
Inês, 11º

Nós gostamos da escola porque o ambiente
é bom e fazemos novos amigos.
As aulas na EPV não custam a passar
porque temos muitas aulas práticas e os
professores apoiam-nos na realização dos
trabalhos. Desta forma, sentimo-nos mais
confiantes e acreditamos que podemos ter
um futuro melhor.
Fizemos bem em escolher a EPV!!
Inês Matos, Diana Almeida 2ºB

Há quatro anos que estou nesta escola.
Acabei o curso vocacional e como gostei
muito deste sistema de ensino, acabei por
continuar. Neste momento, encontro-me no
11º ano a frequentar o curso de Mecatrónica. A escola tem ótimas condições, desde
as oficinas aos professores. Cresci bastante
ao longo de todos estes anos. Espero ainda
aprender muito mais no pouco tempo que
me resta até à conclusão do curso. Obrigado, EPV!
Diogo Reis, 11ºB
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Olá! Chamo-me Beatriz e estou a acabar o
2º ano do curso de cozinha. Vim para esta
escola porque um amigo recomendou-ma.
Para o ano espero estar aqui a estudar no
10ºano, pois estou a adorar a escola e todo
o ambiente!
Beatriz

o meu filho é EPV
Testemunho da encarregada de educação
da aluna Ana Beatriz Barbosa Rodrigues do
Curso Técnico de Cozinha- pastelaria
A Escola Profissional de Vouzela tem uma
vertente de comunicação comigo, enquanto
encarregada de educação excelente, pois o
facto de me manter, em tempo real, informada das diversas situações referentes à minha
filha, transmite-nos segurança a ambas, o
que considero uma mais valia, nos tempos
que decorrem.
No que se refere ao curso técnico profissional de cozinha-Pastelaria que a minha
educanda frequenta, tenho acompanhado
a sua evolução e considero que a Bia está
muito motivada e aplicada, graças aos excelentes profissionais existentes na escola,
que persistem e acompanham os alunos, nos
momentos de desmotivação.
A escola profissional tem uma grande influência no desenvolvimento profissional
e social da minha educanda que, embora
numa idade complicada, que é a adolescência, sabe o que quer em termos de futuro,
se encontra motivada para atingir os seus
objetivos e, por tudo isto, sinto-me grata e
satisfeita por a minha educanda estar nesta
escola.
O meu bem haja a todos os profissionais da
escola profissional de Vouzela.

A Escola profissional de Vouzela é uma
escola espetacular onde aprendi e continuo aprender, com a professora Maria, os
grandes truques da cozinha e pastelaria.
A evolução das aulas fez-me acreditar na
possibilidade de concretizar o meu sonho de
seguir cozinha! Também considero os outros
professores que tenho, bons profissionais,
pois têm tido influência na minha evolução
como aluna, procuram motivar os alunos e
preocupam-se connosco.
Gostei do acolhimento da escola, somos
tratados como uma grande família e tem um
bom funcionamento e organização.
Ana Beatriz Barbosa Rodrigues

Eu escolhi a EPV por ser uma escola muito
respeitada na região. Acolhe alunos de
fora e até de outros países e ajuda-nos a
integrar-nos.
Dá-nos a possibilidade de fazermos serviços,
onde ganhamos experiência, mais conhecimentos e até, contactos para trabalhos.
Também escolhi esta escola por saber que
se preocupa com o nosso futuro e procura
as melhores saídas profissionais para os
alunos e estágios em boas entidades de
acolhimento, não só na região, mas também
fora dela, como em Lisboa, Algarve, Madeira
ou mesmo em países da União Europeia, ao
abrigo do programa Erasmus+.
Beatriz Campos

Chamo-me Marta e sou finalista do curso
de Técnico de Restaurante/Bar. Que poderei
dizer da minha passagem pela EPV? Que
encontrei uma segunda casa e aí morei 5
anos da minha vida. Como numa família
passei momentos tristes, momentos felizes, uns bons, outros menos bons, chorei,
ri, apaixonei-me …vivi. Na altura de sair de
casa, saio de coração cheio…levo todos os
professores, colegas, amigos, funcionários …
Adoro-os a todos e a cada um em particular.
Serei sempre EPV!
Marta

Escolhi a EPV porque tinha um dos cursos
que queria tirar.
Quero continuar nesta escola e tirar um curso profissional numa área semelhante. Esta
é e será sempre a minha escola!
Arthur 1º A

Olá! Eu sou a Cláudia e frequento o Curso
de Massagem de Estética e Bem-Estar.
Olá! Eu sou o Rodrigo e frequento o Curso
de Restaurante/Bar.
Estamos no primeiro ano do curso. Ao longo do ano tomámos consciência de que os
professores que temos se preocupam com
os alunos. As instalações são boas, as aulas
também.
Escolhemos a EPV e não estamos arrependidos.
Obrigada, EPV, pela oportunidade!
Cláudia (10ºB) e Rodrigo (10ºA)
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Olá! Sou a Beatriz, venho de Vila Nova de
Foz Côa que fica a 151 Km de Vouzela e estou a frequentar o 10ºano, curso de Massagem. Falaram-me muito bem desta escola,
fazendo-me pensar num novo rumo para a
minha vida. Escolhi a EPV e não me arrependo, pois cá conheci pessoas incríveis e
deparei-me com muitos professores competentes e amigas. Esta escola apoia e ajuda
ao máximo os alunos. Junta-te a nós…vem
ser EPV!
Beatriz Ferreira 10ºB

o meu filho é EPV
“Foi uma excelente alternativa ao ensino
regular, pois assim sei que as portas para
o futuro da minha filha estão abertas, já
que está a especializar-se na área que lhe
interessa.
O programa curricular parece-me bastante ajustado e exigente, e os professores
têm sido bastante acessíveis e disponíveis.
Estou muito satisfeita com a escolha que
fizemos.
Carla Coelho

A Escola Profissional de Vouzela é uma boa
escola porque existe uma grande variedade
de cursos que podemos escolher.
Gosto de aqui andar porque os professores
são bons e atenciosos com os alunos. O
ambiente da escola é espetacular, tem boas
pessoas e boas atividades.
Hugo Machado 2ºB

Olá! Sou o Miguel Ângelo e venho de Águeda. Escolhi esta escola, pois ouvia muito
boas referências da mesma. Sinceramente,
estou muito contente por estar aqui. Fui recebido da melhor forma e, apesar de não
me encontrar na minha terra, nunca me
senti sozinho. Muito pelo contrário! Já fiz
grandes amizades e estou a adorar o curso.
As condições das oficinas são ótimas e o
ambiente é muito acolhedor. Queres ter um
futuro melhor? Vem para a EPV!
Miguel Ângelo, 11ºB

Vim para a EPV para poder concluir o 9º
ano de escolaridade. Inscrevi-me num curso
vocacional e em dois anos concluí o curso
na área de Cozinha. Neste momento, quero terminar o 12ºano de escolaridade e o
Curso Técnico de Massagem de Estética
e Bem-Estar. Estou no 11ºano e encontro-me a estagiar nas Termas do Carvalhal, na
FisioPatrick. Gosto muito do ambiente que
se vive nesta escola. Trata-se de uma escola acolhedora em que todos estão sempre
disponíveis a ajudar. A EPV será sempre a
minha escola!
Jéssica, 11ºC

É o meu primeiro ano na EPV e estou a gostar! A escola tem boas instalações! Os professores são muito profissionais e espetaculares. Pretendo acabar nesta escola o Curso
que sempre quis, Eletromecânica.
João Monteiro 10ºB

o meu filho é EPV
Desde que entrei na escola só tenho coisas
boas a dizer sobre ela e nunca vi ninguém
a falar mal.
Tem alunos, diretores, coordenadores, etc ,
muito educados e também me tratam como
da família. Queria elogiar a escola pelo seu
nível de aprendizagem, que é excelente.
Os materiais usados que são todos novos,
que nos emprestam para facilitar na nossa
aprendizagem.
Pretendo concluir nesta escola o 12ºano, no
curso que sempre quis, Eletromecânica.
Francisco Rodrigues 10ºB

Só tenho a dizer bem sobre a escola,
professores e diretor.
Para algumas questões que coloco tenho
obtido sempre resposta esclarecedora.
Em relação ao Programa Erasmus, penso
que é uma boa oportunidade para os
alunos, e para o currículo de cada um.
O meu filho está a estagiar em França,
acompanhado por mais dois colegas da
escola e está a gostar muito.
Para a escola e seus colaboradores um
obrigada e continuem assim.
Mãe do António 11ºB
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ENTREGA DE ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL

AEPV procedeu à entrega de um “miminho” aos alunos do 10 ano e CEFs.
Este ano a escola ofereceu óculos de
realidade virtual, que proporcionam
experiências diferentes e únicas.

Dia da Família – Vouzela
A Câmara Municipal de Vouzela promoveu, uma vez mais, o Dia da Família, junto de outras entidades como o
CLDS, o GIP, com a participação das escolas da vila, que alegraram esta iniciativa com a sua presença. Houve
lugar para alguma diversão nos insufláveis e algumas demonstrações de ginástica.
A EPV também se fez representar,
mostrando alguns trabalhos de fim de

curso (PAP) bem como a oferta formativa 2018/2019. Contámos com a
colaboração dos alunos de Manutenção
Industrial - Eletromecânica e Mecatrónica Automóvel, Mecatrónica e Massagem
de Estética em Bem-Estar.
Houve tempo para as famílias aproveitarem para uma massagem, oferecida

pelas alunas do curso de massagem e
foram bastantes os curiosos que subiram à nossa carrinha de divulgação,
para conversar com os alunos que
deram vida aos projetos apresentados.
Foi uma tarde bem passada…. a primeira de muitas, em divulgação, com
a Carrinha EPV!
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A Escola Profissional de
Vouzela abraçou, neste ano
letivo de 2017/2018, o
Projeto + Contigo - Projeto
de promoção da autoestima
e a prevenção dos comportamentos de risco associados.
Surgido da parceria com a Administração Regional de Saúde do Centro
– ARSC, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, do Centro de
Investigação em Ciências da Saúde e
da Direção-geral dos Estabelecimentos
Escolares - Dgeste, este projeto visa promover a saúde mental e bem-estar em
jovens adolescentes; prevenir comportamentos auto-destrutivos; prevenir o
suicídio; combater o estigma em saúde
mental e criar uma rede de atendimento
de saúde mental.
Intervir em saúde escolar é interceder
numa fase precoce do desenvolvimento
em que (ainda) é possível “moldar”,
de forma positiva, comportamentos
e atitudes, atuando a um nível dito

+CONTIGO

primordial de prevenção em saúde.
Por isso esta formação revestiu-se de
crucial importância na medida em que
foram abordadas várias problemáticas/perturbações relacionadas com a
adolescência e início da idade adulta,
tais como baixa autoestima, depressão,
ansiedade, problemas relacionais, comportamentos suicidários, entre outros.
O projeto decorreu ao longo do ano

temáticas da adolescência, depressão,
o coping, bem-estar, autoconceito e
comportamentos suicidários.
Numa primeira fase foi realizada formação/sensibilização junto dos encarregados de educação/pais e, ao longo
do ano letivo, as equipas de saúde
escolar fizeram a avaliação e realizaram a intervenção com os alunos, em
sala de aula, com base num guião de

Projeto

letivo e foi dinamizado pela Equipa de
Saúde Local UCC Lafões da ACES Dão
Lafões, que fez a avaliação e intervenção com os alunos em sala de aula,
recorrendo a role-play e jogos socioterapêuticos. O objetivo foi trabalhar as

intervenção (metodologia expositiva,
interrogativa e interativa, role-play e
jogos socio terapêuticos) articulando
com as entidades envolvidas (ex: equipa
de saúde do aluno, psicólogos) na orientação dos casos identificados. Por fim,
procedeu-se a avaliação da intervenção
através da parametrização de variáveis
como o coping, bem-estar, autoconceito
e depressão.
Importa referir, também, a comemoração do dia de saúde mental que, por
razões meteorológicas, não aconteceu
no dia 12 de março, tendo sido adiada
para o dia 20 de abril. As atividades foram muitas e envolveram toda a comunidade escolar num dia diferente e muito
divertido: caça ao tesouro, caminhada à
Nossa Senhora do Castelo, coreografia
com guarda chuvas coloridos gentilmente oferecidos pela Farmácia Teixeira e
um almoço convívio.
A Escola Profissional de Vouzela agradece a preciosa colaboração da Enfermeira Maria Pedro Erse, do Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra,
das Enfermeiras Celeste e Carolina, do
Centro de Saúde de Vouzela e da Drª
Carolina, da Farmácia Teixeira.
AUTOESTIMA SEMPRE EM CIMA!!!!
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E mpreendedorismo
No passado dia 30 de abril realizou-se o concurso municipal de ideias de negócios, numa iniciativa da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e do Município de Vouzela.

Ao longo do ano as escolas desenvolvem
as ideias inovadoras dos alunos, sob a
orientação dos professores envolvidos.
E são muitos os professores que se
envolvem neste projeto, pois a nossa
escola orgulha-se de procurar sempre
apresentar protótipos, o que só é possível com o apoio dos professores das
áreas técnicas.
Num total de 11 ideias a concurso, a
nossa escola apresentou 7, tendo sa-

ído vencedor o projeto “SOS Bicycle”,
apresentado pelos alunos David Caso,
Diogo Pereira e João Graça, do curso
de Mecatrónica Automóvel. Este trabalho consiste num sensor de queda,
colocado nas bicicletas, que envia uma
mensagem automática para um número
de telemóvel previamente definido com
as coordenadas GPS da localização do
ciclista, no caso de uma queda em que
fique inconsciente. Dado o crescimento

exponencial de adeptos da modalidade, este produto dá mais autonomia e
segurança ao utilizador e garante um
socorro mais célere.
Estes alunos representarão o Município
de Vouzela, na final Intermunicipal, no
dia 30 de maio, onde estão presentes
as ideias vencedoras dos 14 municípios
que fazem parte da CIM Viseu Dão
Lafões.

O programa Imagens de Marca, da SIC Notícias, esteve em Vouzela
para uma conversa sobre o Natal!

EPV NO PROGRAMA

A gastronomia, as tradições natalícias
e as potencialidades turísticas do
concelho foram alguns dos tópicos da
conversa com a vereadora da Cultura
e Turismo da autarquia, Carla Maia
e a formadora Maria Cunha do curso

de Restauração Cozinha/Pastelaria da
Escola Profissional de Vouzela.
A Câmara Municipal de Vouzela agradece
à Casa das Origens pela cedência do cenário e à Escola Profissional de Vouzela
pela confeção das iguarias apresentadas!
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A EPV faz parte do Quadro de Honra Escolas Solidárias 2018
A Escola Profissional de Vouzela (EPV)
não vive fechada em si mesma, focada
apenas no seu “umbigo”, preocupada só
com as suas questões internas. Muito pelo
contrário, a EPV está atenta ao mundo
que a rodeia e envolve-se com realidades
múltiplas que têm em comum o facto de
necessitarem de algum tipo de apoio,
ajuda ou intervenção da comunidade ou
sociedade envolvente. Somos uma escola
que não se identifica com a indiferença.
Por isso, abrimos as portas a muitas
causas e levamos a cabo ações de solidariedade, com as quais nos identificamos
e pelas quais “damos a cara”.
Quando formamos e educamos os nossos
alunos não temos como objetivo apenas
a sua aprendizagem formal e o seu sucesso profissional; essa é a nossa meta
mas, no percurso que traçamos para lá
chegar, pretendemos que eles levem na
sua bagagem muitas outras “coisas”…
Ao longo do tempo temos criado e participado em muitas ações de solidariedade
e intervenção social, mas desde que aderimos ao Programa Escolas Solidárias,
promovido pela Fundação EDP, sentimos
que integrar um projeto destes é para
nós uma enorme mais-valia. Na verdade,
recebemos sempre mais do que aquilo

que damos quando nos deixamos tocar
pela solidariedade.
E são muitas as ações em que estivemos
envolvidos, neste ano letivo… Participámos na campanha de angariação de
fundos e material educativo-didático
para as crianças da Ilha da Boavista, em
Cabo Verde; recolhemos dinheiro e bens
alimentares e de higiene para ajudar os

alunos; estamos envolvidos no “apelo
de emergência: Síria” com o objetivo de
angariar fundos para a Cruz Vermelha
e poder ajudar a levar medicamentos e
comida às vítimas da guerra naquele território; participámos no Projeto + Contigo,
que pretende promover a saúde mental
e o bem-estar em jovens adolescentes,
contribuindo para combater o estigma

alunos afetados pelos incêndios de 15 de
outubro; preparámos e confecionámos
um jantar solidário, para 160 pessoas,
para angariação de fundos para as vítimas dos incêndios; levámos a cabo, nas
oficinas da EPV, a reparação de alfaias
agrícolas de agricultores do concelho de
Vouzela, também eles vítimas dos incêndios de outubro; levamos a cabo, desde
há três anos, a Missão Co(o)laborar, com a
qual recolhemos alimentos e preparamos
cabazes de Natal, que são distribuídos
aos familiares carenciadas dos nossos

da saúde mental e prevenindo comportamentos autodestrutivos.
Enfim, são muitos os projetos solidários
em que a Escola Profissional de Vouzela
está envolvida e com os quais leva a cabo
muitas ações que visam o envolvimento
da comunidade escolar, em especial dos
alunos, com o objetivo de os sensibilizar e
mobilizar para causas sociais emergentes
e que podem ser uma importante experiência de aprendizagem. Porque a escola
é um local onde se aprende a viver em
comunidade e para a comunidade.

VII TORNEIO INTERNACIONAL
TERMAS ANDEBOL CUP 2018
Uma vez mais a EPV esteve presente no VII Torneio Internacional Termas Andebol Cup 2018, que decorreu de 28 a 31 de Março de 2018.
O Termas Andebol Cup é um torneio organizado pelo ADAASPS –
Associação Desportiva Academia de Andebol de São Pedro do Sul,
Câmara Municipal de São Pedro do Sul, Associação de Andebol de
Viseu e Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul, e foi disputado durante 3 dias de competição, com os jogos distribuídos
pelos pavilhões de Vouzela e São Pedro do Sul.

MCDONALD’S – VISEU
No dia 26 de abril, os alunos do 11ºA, dos cursos de
Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar realizaram,
acompanhados pelos respetivos Diretores de Curso
e pela professora de Gestão e Controlo, uma visita
de estudo ao restaurante McDonald’s, em Viseu.
Esta, tinha como objetivo observar como é realizada
a gestão de stocks e como são operacionalizados
os procedimentos de higiene e segurança alimentar.
Foi ainda feita uma apresentação da empresa e da
forma como são realizadas as compras e a origem
das matérias-primas, tendo sido uma visita muito
interessante e proveitosa!
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PAP’s
Técnico de Mecatrónica
Os alunos 12ºC do curso de Técnico
de Mecatrónica, realizaram as suas
Provas de Aptidão Profissional. Um dos
trabalhos consiste numa simulação em
maqueta de uma linha de corte de troncos de madeira automatizada e o outro
trabalho é uma linha de enchimento de
latas com dois componentes líquidos
distintos e colocação das respetivas
tampas,
Nestes projetos os alunos tiveram de
aplicar os seus conhecimentos de automação, eletrónica e maquinação.

Técnico de Manutenção Industrial-Eletromecânica/Mecatrónica Automóvel
Os alunos do 12º B, do Curso de Técnico de Manutenção Industrial – Eletromecânica/Mecatrónica Automóvel
entregaram as suas PAP’s dentro do
timing previsto. A PAP, Prova de Aptidão
Profissional, é a prova prática de final de
curso. Estes projetos, dos alunos do 12º
Ano, são desenvolvidos entre os meados
de novembro até final de abril, princípio
de maio, constituindo um verdadeiro
desafio às suas capacidades e talentos,
colocando à prova todo o seu potencial,
criatividade e autonomia. Enquanto

Café Racer

Técnico de
Cozinha/Pastelaria
e Restaurante/Bar

diretor de curso, não poderia deixar
de realçar todo o trabalho, dedicação,
empenho, e o forte espírito competitivo
e brioso dos alunos do Curso de Técnico de Manutenção Industrial – Eletromecânica/Mecatrónica Automóvel na
respetiva execução dos seus trabalhos.
Foram meses difíceis, trabalhosos, com
uma forte mistura de sentimentos, que
é perfeitamente normal nestes desafios,
mas desde sempre, esteve presente a
epígrafe “O sucesso é a soma de pequenos
esforços repetidos dia após dia.” (Robert

Freestyle

Kartcross

Os alunos finalistas desenvolveram
ao longo do ano os temas propostos
e aprovados, tendo este trabalho culminado na apresentação prática que
decorreu nos dias 2,3 e 4 de maio,
com três almoços confecionados e

Collier) Decididos e focados nas suas
tarefas, apesar das adversidades que
iam surgindo ao longo do percurso, conseguiram concretizar as várias etapas
do trabalho com grande sucesso.
Os trabalhos foram realizados em grupos,
de três a cinco elementos, havendo a
destacar a realização da Mini retroescavadora, “transformação” de uma CBR600
para Freestyle, “transformação” de uma
Bandit 600 para Café Racer , e Kartcross.
Parabéns, meus caros alunos, pelos
vossos trabalhos!

Mini retroescavadora

servidos pelos alunos ao júri e alguns
convidados, que saíram maravilhados
com a qualidade das iguarias e com o
serviço profissional dos alunos. Estão
de parabéns, alunos, diretores de curso
e professores e orgulhosa toda a escola!
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VISITA DE ESTUDO
À COOPERATIVA “VÁRIOS”

Equipa de missionários
visita a EPV
A nossa escola foi recentemente visitada (22 e 23 de maio)
por uma equipa de missionários católicos, acompanhados
pelo pároco de Vouzela, padre Ricardo, numa ação de partilha de histórias e experiências de vida com alguns dos
nossos alunos. As turmas envolvidas foram o 1º e o 2º A e
ainda as turmas A, B e C do 10º ano.

Os alunos do curso de Técnico de Restaurante/Bar do
11ºano, no âmbito do módulo de Turismo Inclusivo realizaram uma visita de estudo à cooperativa “Vários” em
Tondela. Esta é uma IPSS de apoio à deficiência, proporcionando melhores condições de vida e oportunidades aos
seus utentes. Os alunos visitaram as várias instalações da
instituição, acompanhados por responsáveis de cada valência, que explicaram as atividades realizadas e os objetivos
a atingir. Tiveram oportunidade de interagir com alguns
dos utentes da instituição, tendo percebido que, dentro das
suas caraterísticas específicos, estas pessoas são iguais a
todas outras, precisando de carinho, compreensão, atenção
e respeito, como quaisquer outras.

Visita de Estudo
à Feira da Mecânica
– Salão do Equipamento Oficinal,
Peças, Mecânica, Lubrificantes,
Componentes e Acessórios para
veículos ligeiros e pesados

Os intervenientes diretos desta ação, aqueles que interagiram com os alunos, foram três missionários de diferentes
congregações religiosas, provenientes de diferentes regiões
do país: a irmã Valdivânia, brasileira, residente em Cucujães, Aveiro; a irmã Maria Isolinda, residente em Portalegre
e o padre Bruno, pároco em duas paróquias do concelho
de Viseu. O objetivo principal da ação destes missionários
foi a de contactar com jovens e com as suas realidades e a
de partilhar com eles a experiência de ser missionário, de
estar aberto aos outros e ao mundo, de não ser indiferente,
de conhecer ou reconhecer a transcendência em cada ser
humano como forma de se conhecer melhor a si próprio e
de alcançar o objetivo primordial da vida: ser feliz.
A EPV agradece a visita e a experiência proporcionada aos
seus alunos.

No dia 24 de novembro, as turmas do 12º
ano do curso de Técnico de Manutenção
Industrial – Eletromecânica / Mecatrónica
Automóvel, e do 11º ano de Técnico de
Mecatrónica Automóvel, acompanhada
pelos professores da componente prática,
José Silva e Fernando Batista, visitaram a
feira da Mecânica – Salão do Equipamento
Oficinal, Peças, Mecânica, Lubrificantes,
Componentes e Acessórios para veículos
ligeiros e pesados, na FIL- Parque da Nações, na cidade do Lisboa. Esta feira tem
como objectivo acompanhar o mercado,
com a missão de potenciar o número de
expositores e visitantes a um nível ibérico,
fazendo do evento o grande ponto de encontro para todos os profissionais que se
mobilizam neste sector tão dinâmico e em
crescente expansão. Os alunos tiveram a

oportunidade de privar com a diversidade
do mundo da mecânica, nomeadamente
acessórios para veículos a motor, sistemas de alta performance, sistemas de
áudio, rodas, pneus, jantes, equipamento
oficinal e ferramentas, reparação de carroçarias, pintura e proteção, eliminação
de resíduos e reciclagem, estações de
serviço e lavagens de carros, óleos e lubrificantes e respetivos softwares de gestão
de oficinas. O êxito da visita foi evidente,
pois esta feira da Mecânica apresenta-se
como uma excelente oportunidade para
acompanhar as novidades, estabelecer
novos contactos e parcerias, e claro concretizar o aprofundamento/cimentar do
conhecimento, não esquecendo o quanto
é enriquecedor este tipo de visitas para
os alunos.
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Foi no dia 9 de abril que as alunas
dos cursos de Massagem de Estética e Bem-Estar e Esteticista da
EPV, visitaram a Expocosmética,
na Exponor, Porto. As alunas tomaram contacto com o mundo do
trabalho, novas técnicas e produtos. Um dia muito enriquecedor!

BUREL
FACTORY

A turma do 12ºC de Design de
Moda, esteve no dia 16 de janeiro, na Burel Factory, no âmbito das disciplinas de Design
de Moda e Tecnologias Produtivas, conhecendo o burel.
Como resultado desta visita, ficámos a conhecer que o Burel é:
100% lã;resistente ao fogo; com

elevado grau de impermeabilidade
(resistente à água); isolante térmico e acústico; higroscópico; anti-electrostático; resistente à abrasão; flexível;natural; agro-produto
não cria borboto.
As alunas gostaram muito desta
visita, tendo retirado ideias para
alguns trabalhos práticos.
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FESTIVAL DAS SOPAS
Este ano foi assim!!! Mais um sucesso!!!.
Este festival é a prova de que com um
pouco de colaboração da parte de todos,
conseguem-se coisas grandiosas. São
as sinergias que existem entre a escola
e os restaurantes, hotéis, associações,
cafés,confrarias, Agrupamentos de Escola, Câmara Municipal de Vouzela que
permitem que este evento continue a ser
uma referência em Vouzela. Foi o seu
contributo que permitiu que os cerca de

4000 visitantes tivessem à sua disposição 66 sopas, das mais tradicionais às
mais contemporâneas. O nosso muito
obrigado. Obrigado à Câmara Municipal
de Vouzela pela logística e pela ajuda
preciosa. Por último, um obrigado sentido a todos os colaboradores da EPV e
seus alunos por continuarem a vestir a
camisola com orgulho e dedicação. É
esta a receita do sucesso.

RECEITA D
E SOPA DO
FESTIVAL
Junte sine
rg ias, co la
boração,
trabalho, e
sforço
e de d icaçã
o.
Junte uma
pitada de
alegria.
Deixe co ze
r, mexend
o
bem.
Sirva co m
um
sorriso e
grati dão.
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Realizou-se, entre um e três de junho, a 5ª edição do
Festival da Vitela e Produtos Regionais, organizado pelo
Município de Vouzela e pela nossa Escola. Este evento,
como já vem sendo hábito, foi um sucesso, numa festa
ininterrupta onde a vitela de Lafões foi a estrela! Mas não
a única estrela, pois os participantes contaram com muitas
outras animações para abrilhantar o certame!

Apesar das condições meteorológicas adversas, o balanço
do festival foi positivo, com milhares de refeições servidas
pelos restaurantes presentes, cujo objetivo era promover
este prato – a vitela de Lafões, com direito a produto de
indicação geográfica protegida.

escola Profissional de Vouzela

a tua escola

