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“A educação, motor de desenvolvimento económico”
(Baptista, 1999).
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É a partir da escola que a sociedade se torna mais rica e
desenvolvida, uma vez que “a educação e a instrução valorizam as
pessoas, tornando-as mais competentes, logo os povos mais instruídos, mais cultos, geram mais riqueza” (Baptista, 1999).
Como diz o povo “a criança não é um jarro que se enche,
mas uma centelha que se ateia”.
A escola deve orientar o aluno e formá-lo de acordo com as suas
aptidões, sob pena de o obrigar a frequentar a escola e, depois de
chegar ao fim da escolaridade obrigatória, o despejar sem rumo,
sem futuro perante a sociedade onde se insere.
Sabemos perfeitamente que nem todos os alunos têm as
mesmas vocações e potencialidades. Há, portanto, que criar cursos
à medida de cada um que possibilitem a realização profissional de
todos quantos são obrigados a frequentar a escola e não de continuar
a excluir. São os cursos profissionais que podem aproveitar as mais-valias dos alunos que não têm vocação para cursos teóricos. São
cursos de preparação para a vida prática, capazes de acabar com
os desequilíbrios profissionais que Portugal continua a atravessar.
Todos os países, onde se tem investido mais na educação,
são hoje o elo mais forte, os que têm melhor nível de vida, menos
desigualdades, melhor saúde, esperança média de vida mais longa, contrariando paradoxalmente as riquezas naturais dos países
africanos. Todavia, são os países nórdicos, desprovidos e mais desprezados pelos recursos da natureza que apresentam maior nível
de riqueza e de qualidade de vida. Países como a Suíça, a Suécia, a
Holanda, a Finlândia, a Dinamarca, que, segundo os dados da OCDE
e da UNESCO, apresentam uma educação invejável. Repare-se que
a Dinamarca em 1814 já havia instituído 7 anos de escolaridade
obrigatória e a Suíça, em 1872, já tinha 9 anos de ensino obrigatório. São países com menos recursos naturais a nível do subsolo,
mas que souberam apostar na educação, no saber, na cultura e
transformaram a sua condição débil numa hegemonia educacional,
numa sociedade mais forte, homogénea e valorizaram-se como povo
e como conjunto humano.
Enquanto que os países do Norte da Europa construíram
uma escola nova em sete ou oito gerações, em Portugal é frequente
termos avós analfabetos, pais com a 4ª classe e filhos diplomados.
O fosso é enorme.
Nos tempos que correm, urge, portanto, construir uma
sociedade fundada no génio da diferença e não na segregação e
repressão. A democratização deve permitir que cada aluno vá até
ao limite das suas próprias capacidades, sem prejudicar nem os
mais fracos, nem os melhores.
É necessário revalorizar as diferenças e respeitá-las. É preciso criar um mapa que nos indique as coordenadas certas para
uma educação que esbata as desigualdades e crie oportunidades
capazes de aumentar a mobilidade social. A aposta na formação é,
e sê-lo-á sempre, a forma de se ter uma vida melhor.

O diretor pedagógico,
José Lino Tavares
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2019/2020
Ensinar
não é
transferir
conhecimento,
mas criar as
possibilidades
para a sua própria
produção ou a
sua construção.
Paulo Freire

É

com entusiasmo que os alunos regressam às aulas.

um. E, finalmente, após 3 anos de partilhas, INTEGRAMOS,

Para alguns é momento de reencontro e de pôr a

isto é, criamos condições para que os alunos tenham em-

conversa em dia. Para outros, um novo ano significa

pregabilidade garantida. Para isso, tentamos, estabelecer

também a integração numa nova escola e, por vezes, o corte

sinergias com o meio envolvente, com pessoas, associações,

do “cordão umbilical” com os pais. É isso que acontece na

instituições e empresas. Estas sinergias traduzem-se na
realização de workshops, divulgações, feiras, prestação de
serviços e ações de voluntariado de cariz intergeracional.
São ações que, por um lado, dão-nos a conhecer ao tecido
empresarial, criando uma rede de possíveis empregadores
e, por outro lado, permitem-nos trabalhar competências
transversais, nomeadamente o saber-ser e o saber-estar.
Tentamos, todos os dias, formar cidadãos que se distingam
pela educação, pelo respeito pelos outros e pela consciência
e empenho social.
Este ano a E.P.V. foi, uma vez mais, de encontro às expectativas dos alunos e às necessidades do mercado da região
Dão-Lafões, abrindo três turmas de nível IV. A turma A agrega
o curso Técnico de Cozinha/pastelaria com o de Técnico de
Restaurante/bar; a turma B é constituída pelo Técnico de

E.P.V. Muitos destes novos rostos são de longe, por isso terão

Manutenção Industrial- Eletromecânica e pelo Técnico

de ficar alojados na nossa pequena vila. Para estes o caminho

de Mecatrónica Automóvel; a turma C agrega os cursos

é mais difícil, pois é hora de fazer novas amizades, de ganhar

de Esteticista e o Técnico de Maquinação e Programação

autonomia e de conhecer outras realidades. Apesar desse

CNC, um curso que abrimos pela 1º vez.

primeiro impacto, os nossos alunos podem ficar tranquilos,

Para além disso, abrimos um Curso de Educação e Formação

pois cá estamos para os ACOLHER; FORMAR E INTEGRAR.

(CEF) de Cozinheiro e outro de Eletromecânico de Manuten-

Sim, a E.P.V. prima em primeiro lugar pelo ACOLHIMENTO,

ção Industrial, ambos de nível II, tipo 2. Demos início, ainda,

fazendo com que cada aluno se sinta em casa. Depois, a

a um CEF de nível II, tipo 3, com a duração de 1 ano letivo,

cada ano, procuramos FORMAR profissionais de sucesso,

a turma do 2º C, que agrega o curso de Cozinheiro e o curso

com planos de ensino adaptados às especificidades de cada

de Eletromecânico de Manutenção Industrial.
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Técnico de Cozinha-Pastelaria
+Técnico de Restaurante-bar (10ºA)
Os cursos Técnico de Cozinha-Pastelaria e Técnico de Restaurante-bar são dos mais procurados
pelos jovens. A explicação para este interesse
reside no facto de ser um curso com uma grande
componente tecnológica e prática, o que permite
adquirir Know-how e as competências necessárias à entrada no mercado de trabalho.

A taxa de empregabilidade continua a ser determinante na nossa escolha formativa, pois
pretendemos que todos os nossos alunos, ao
terminarem o seu curso, sejam rapidamente
integrados no mercado de trabalho.

Técnico de Manutenção Industrial/ Eletromecânica
+ Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel (10ºB)
O saber-fazer continua como o nosso objetivo primeiro e, por isso,
continuámos a apostar em cursos de caráter prático, para que os
alunos possam aprender a saber-fazer bem!
Na prossecução desse objetivo, abrimos o curso Técnico de Manutenção Industrial-Eletromecânica. O Técnico de Manutenção Industrial /
Eletromecânica é o profissional qualificado apto a diagnosticar, planear, desenvolver e monitorizar atividades na área da manutenção preventiva, sistemática e/ou corretiva em equipamentos eletromecânicos
e instalações industriais.
O curso tem como principais SAÍDAS PROFISSIONAIS
- Técnico de montagem, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos;
- Desenhador de construções mecânicas;
- Técnico de controlo e manutenção de equipamentos;
- Operador de CAD/CAM (CNC);
- Operador de máquinas e ferramentas;
- Assistente de vendas de máquinas e equipamentos;
- Assistente pós venda de máquinas e equipamentos.
O Técnico de Manutenção Industrial /Mecatrónica Automóvel pretende formar profissionais qualificados aptos a executar o diagnóstico, a
reparação e a verificação dos sistemas mecânicos, elétricos e eletrónicos dos veículos. Este é um curso com uma grande procura, já que
os carros e as motas são a grande paixão da maioria dos jovens. Para
muitos, este curso, representa a oportunidade única de explorar o motor de um carro, de o desmontar, de voltar a montar e de desenvolver
o espírito empreendedor, procurando novas soluções e/ou inovações.
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ESTETICISTA +
Técnico de Maquinação e Programação CNC
Pela segunda vez abrimos o curso de Esteticista. Este
curso assenta numa base teórica sólida (anatomia,
cosmetologia, dermocosmética, nutrição, entre outras)
e com aprendizagem prática das técnicas de estética
mais inovadoras ao nível da manicura, pedicura, epilação,
maquilhagem, tratamentos de corpo e rosto, diferentes
tipos de massagens, tratamentos de estética (utilizando
laser, radiofrequência, criolipolise, …), reflexologia, design
de sobrancelhas entre outras.
Este ano, o curso de Esteticista foi o que mais despertou
o interesse dos alunos, por ser um curso muito abrangente e feminino, muito ligado aos conceitos de beleza
e de bem estar.
Uma estreia absoluta foi o curso de Técnico de Maquinação e Programação CNC. Este profissional está apto

(10ºC)

a programar máquinas/ferramentas com Comando Numérico Computorizado (C.N.C.), destinadas a trabalhar
peças metálicas.
O Técnico de Maquinação e Programação CNC tem como
principais funções:
1.Preparar o trabalho, consultando e analisando documentos técnicos e selecionando as máquinas/ferramentas CNC e as ferramentas a utilizar na execução da peça.
2. Elaborar o programa de fabrico, isto é, elaborar o
programa de maquinação de uma peça e/ou transformar
ficheiros de desenho normalizados internacionalmente
em ficheiros de linguagem máquina CNC, em ambiente
de fabricação assistida por computador.
3.Acompanhar a execução do programa de fabrico elaborado.

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS (CEF) COZINHEIRO/A
+ CEF DE ELETROMECÂNIICO DE EQUIPAMENTOS (Tipo 2 e 3)
Uma vez mais, a nossa aposta foi no
CEF de Cozinheiro e no CEF de Eletromecânico de Manutenção Industrial, um
de nível 2, com a duração de 2 anos e
outro de nível 3, com a duração de 1
ano. O profissional diplomado com o
CEF de Cozinheiro está apto a proceder
à organização e preparação do serviço
de cozinha, à confeção e empratamento
de refeições e sobremesas, assim como
é da sua competência articular com o
serviço de mesa e colaborar em serviços especiais, em estabelecimentos de
restauração e bebidas integrados em
unidades hoteleiras.
Já o CEF de Eletromecânico de Equipamentos Industriais visa formar profissionais aptos a desenvolver as atividades

relacionadas com a instalação, montagem, manutenção, reparação e ensaio
em equipamentos.

tromecânicos e de automação.
– Diagnosticar as avarias dos elementos
nos sistemas mecânicos, elétricos, ele-

Este técnico está apto para:
– Proceder à montagem e colocação
em condições de funcionamento dos
subconjuntos mecânicos, elétricos, ele-

tromecânicos e de automação.
– Realizar a conservação e manutenção
preventiva dos equipamentos.
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16 de setembro

RECEÇÃO AOS
ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO

Mais uma vez abrimos as portas a mais um
novo ciclo de formação. E com ele, como não
podia deixar de ser, chegam novos alunos,
novos sonhos, assim como os já nossos alunos, com novos desafios e compromissos!
Para assinalar este arranque, no dia 16 de
setembro, pelas 17h30min, decorreu, nas
instalações da nossa escola, a receção aos
encarregados de educação.
Para alguns alunos, a entrada na nossa escola é um momento marcante, pois alguns
são de longe e vão passar a viver em regime
de alojamento.

É crucial para nós escola que, quer os alunos, quer os encarregados de educação, sintam que a EPV é a segunda casa, onde terão
acompanhamento diário. A EPV orgulha-se
de cuidar dos alunos (quer em regime de
alojamento ou não) como nossos. As suas
vitórias, derrotas, desafios, obstáculos,
momentos de alegria e momentos de tristeza que vivem ao longo do decorrer do seu
percurso académico são também os nossos.
O nosso propósito, enquanto escola, é de
trabalhar para que cada um deles cresça a
nível pessoal e profissional e se torne num
profissional de sucesso.
A todos um bom ano letivo!

A nossa escola tem um papel preponderante na
defesa dos direitos e da integridade física e psicológica dos alunos. Diariamente fomentamos nos
nossos valores como a empatia, a inclusão e o respeito pelos outros e pela diferença, pois queremos
consciencializá-los de que o Bullying é um problema de todos. Precisamos de trabalhar estes jovens
para que no futuro tenhamos uma sociedade mais
justa e igualitária. Assim, o dia 20 de outubro, dia
mundial da luta contra o bullying é só mais um
dia de uma batalha que tem de ser travada todos
os dias! O nosso agradecimento aos alunos que se
preocupam!, que colaboram e estão sempre atentos aos problemas dos colegas!
Nós não vamos parar! Juntos somos mais fortes!
Um por todos e todos contra o bullying!!!
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II Visita da ESCOLA F.G.U. Fym,
Odense, Dinamarca
Pelo segundo ano consecutivo recebemos a visita da Escola da F.G..U. Fym de Odense, na Dinamarca.
Foi um gosto ter, de novo, entre nós
vinte alunos e três professores, incluindo a Diretora daquele estabelecimento
de ensino. O contacto com os alunos
da EPV foi uma partilha de experiências, de culturas e o despertar de novas amizades.
Esta visita, realizada ao abrigo do Programa Erasmus+, teve a duração de
duas semanas e o principal objetivo
foi a partilha de realidades escolares
e de pequenos estágios em empresas
do concelho de Vouzela na área da hotelaria, metalomecânica, jardinagem,
audiovisual e cuidados de crianças.
Uma vez que este intercâmbio cultural
tem corrido tão bem e provocado sensações tão positivas, o projeto vai ser
prolongado por mais dois anos. Nesse
âmbito, estava prevista para o mês de
março a visita da EPV a Odense, representada por oito alunos do 10ºano
e dois professores. O objetivo era o de
visitar a F.G.U. Fun, contactando com a
realidade local. Contudo, a crise pandémica veio alterar esta visita, que irá
realizar-se quando estiverem reunidas
as condições de segurança sanitárias.

VIII Encontro do Projeto Mais Contigo
No dia 2 de Outubro, a EPV esteve
presente no VIII Encontro + Contigo
/ I Encontro + Contigo Tela de Emoções, que decorreu na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. O
dia foi dedicado à promoção da saúde
mental nos adolescentes. Foram momentos muito agradáveis, pautados

pela sintonia entre profissionais de
saúde, agentes educativos e adolescentes porque…a saúde mental
importa! A nossa escola continuará
a trabalhar para a melhoria da saúde
mental e prevenção dos comportamentos de risco nos nossos jovens.
Juntos somos capazes!
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Aniversário da EPV
No dia 7 de outubro, a nossa escola
comemorou o seu 28º aniversário! O dia
foi marcado por uma pequena cerimónia
alusiva à data. Os alunos de Cozinha-Pastelaria, supervisionados pela professora Maria Cunha, confecionaram
um lindo bolo, que foi partilhado num
momento de convívio onde também esti-

veram presentes os professores e alunos
da escola dinamarquesa de Odense,
Dinamarca (Erasmus+).
É um enorme orgulho sentir que estamos a cumprir a nossa missão há 28
anos! 28 anos a formar profissionais
de sucesso, 28 anos a ter um papel
preponderante na construção de um

ensino profissional de qualidade e no
desenvolvimento da região.
Claro que esta missão seria impossível
sem os tantos rostos, as tantas vidas,
que por aqui já passaram... A eles, o
nosso muito obrigada!
Parabéns a toda a Comunidade Escolar.

REDE TRAMONTANA III projeto europeu com coordenação da Binaural – Associação Cultural de Nodar (Viseu Dão
Lafões, Portugal) entre os vencedores dos Prémios Europeus do Património Cultural/Prémios Europa Nostra 2020
7 de maio de 2020 - Na véspera da
celebração do Dia da Europa deste ano,
a Comissão Europeia e a Europa Nostra
anunciam os vencedores da edição de
2020 dos Prémios Prémios Europa
Nostra.
A maior distinção no domínio do
património vai para 21 realizações
exemplares de 15 países, entre os quais
a Rede Tramontana III, na categoria
Investigação.
O projeto
Tramontana III,

apoiado pelo programa Europa Criativa
Cultura em 2017, é liderado pela
BINAURAL, Associação Cultural de
Nodar (Portugal).
Binaural Nodar (www.binauralmedia.
org) é um projeto cultural contemporâneo
atuando desde 2004 na região
portuguesa de Viseu Dão Lafões nas
áreas do acolhimento e produção de
criações em artes sonoras e media, da
documentação etnográfica audiovisual, da
educação sonora, da criação para rádio
e da produção editorial. O modelo de
intervenção da Binaural Nodar assenta
numa atuação
simultânea num

plano intensamente local, promovendo um
conceito de laboratório permanente de
mediação social, junto com comunidades
rurais e, num contexto global, com
atividades desenvolvidas com artistas
contemporâneos, museus, universidades
e organizações culturais nacionais e
internacionais.
As ações da Binaural Nodar no âmbito
deste projeto europeu centraram-se em
quatro concelhos da região de Viseu
Dão Lafões: Viseu, Vouzela, Castro
Daire e São Pedro do Sul, nos quais
foram desenvolvidas largas dezenas de
iniciativas, nomeadamente mais de 700
recolhas etnográficas e etnomusicológicas
(com especial incidência nos ciclos
do milho, centeio e linho, cancioneiro
tradicional polifónico, apicultura, criação
de gado bovino, ovino e caprino, etc.)
e mais de 300 recolhas de paisagens
sonoras.

9

No dia 22 de outubro, os alunos dos cursos
de educação e formação (CEF’s) tiveram uma
sessão de sensibilização para a adoção de
comportamentos seguros ao nível da presença
e navegação no mundo digital.
No mundo atual, é importante que os nossos
jovens tenham consciência dos perigos
que existem no mundo digital e quais os
comportamentos de segurança a adotar.
Esta ação foi promovida pelo IPDJ, I.P no âmbito
da iniciativa nacional designada Naveg@s em
Segurança?. A ação teve a duração de 1h30m e
foram abordados os seguintes temas:
- segurança no computador pessoal,
- navegação inteligente/crítica,
- comunicação online, lazer, redes sociais e vírus
e malware.

A esta ação seguiu-se outra, no dia 6 de novembro,
tendo como público alvo os alunos do 10ºano.
Tal como na primeira sessão, o objetivo
principal é o da sensibilização para a adoção
de comportamentos seguros ao nível da presença
e navegação no mundo digital.
O nosso muito obrigado ao IPDJ de Viseu.

Cultura pela Invicta, Serralves
Museu de Arte Contemporânea
vs. Portugal Fashion 45
No dia 23 de outubro a turma 11ºB do Curso Técnico de
Design de Moda, acompanhada pela professora Filipa
Ferreira, visitou um dos mais conceituados Museus do País,
Museu de Serralves. Lá habitava a Exposição do Arquiteto
Siza Vieira, criador do projeto do próprio Museu.
In/Disciplina é o nome intitulado da sua Exposição que
retrata a evolução da ilustração do criador até à fase dos
seus imensos projetos demonstrados em papel e maquetas.

Entre linhas arquitetónicas a turma fluiu para o exterior
seguindo as cores e odores de uma flora muito diversificada
dos Jardins do Éden da Fundação e Casa de Serralves. A
turma ganhou Inspiração para a próxima atividade do dia,
O Portugal Fashion 45 na Alfândega do Porto.
Nas Passerelles do Portugal Fashion desfilaram as coleções
Primavera/Verão 2020. Muitas das novas tendências foram
dedicadas à preocupação com o meio ambiente, tendo havido
várias demonstrações de novas linhas/silhuetas feitas com
materiais biodegradáveis.
De regresso, as alunas cochilavam com as almas cheias de
criatividade e sonhavam com as realidades defrontadas e
disfrutadas neste dia cultural.
O Portugal Fashion é mais do que um acontecimento de
“Moda” é sinónimo de Cultura e Modernismo, cada vez mais
relevante na Indústria Têxtil em Portugal.
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16 de OUTUBRO

DIA MUNDIAL
DA ALIMENTAÇÃO
Visando assinalar o Dia Mundial da
Alimentação, a E.P.V. não quis deixar
passar o dia em claro. A data foi
assinalada com uma campanha de
sensibilização sobre a alimentação
saudável. Pretendeu-se alertar para
o impacto das opções alimentares de
cada um e promover uma alimentação saudável e sustentável ao longo
da vida. Afinal, nós somos o que
comemos!

Sessão de Sensibilização

“Toxicodependência”
No dia 24 de outubro, tivemos, pelo
segundo ano consecutivo, a ação de
sensibilização sobre “Toxicodependência” promovida pelos Guardas
da secção de Prevenção Criminal e
Policiamento Comunitário de Viseu.
Esta sessão foi direcionada aos
alunos dos Cursos de Educação e
Formação (CEF’s) e 10ºanos.

Esta formação é muito importante
para os nossos jovens se consciencializarem dos perigos e consequências de alguns comportamentos e
hábitos desviantes! Mais uma vez,
muito obrigada aos dinamizadores
e à força de segurança Guarda Nacional Republicana.

Halloween
Este ano, como não podia deixar de
ser, a EPV abriu as portas a uma
tradição, que embora não seja nossa, já conquistou os portugueses!
Neste sentido, os alunos, junto com
as professoras de inglês vestiram a
nossa escola a preceito para festejar
o Halloween!
Trick ou Treat?

Workshop de Moldes

De aprendiz a mestre!
No dia 25 de outubro, as alunas
de Design de Moda tiveram um
Workshop de moldes, orientado pela
Fabiana Teixeira, nossa antiga aluna

do curso de Design de Moda, agora
aluna do Modatex Porto!
Foi uma articulação e partilha de experiências muito enriquecedoras!!!

Os perigos da Internet
Os nossos alunos do CEF e do
10ºano tiveram a oportunidade de
assistir a uma sessão sobre “os
Perigos da Internet” apresentada
pela Escola Segura.

O nosso muito obrigado aos dinamizadores e à força de Segurança
da Guarda Nacional Republicana!
“Máxima liberdade... Máxima responsabilidade”.
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Visita de estudo
às Termas
de Acafache

No dia 6 de novembro, as turmas de
Esteticista do 1º e do 3ºano e a turma
de Massagem de Estética e Bem-Estar,
acompanhadas pelos professores Daniel Teixeira, Aline Ferreira e Inês Paiva,
tiveram a oportunidade de ir conhecer
as termas de Alcafache. O objetivo desta
visita foi dar a conhecer as diferentes
práticas das termas de Alcafache,
aprofundar conhecimentos sobre envol-

vimentos e lamas termais, reconhecer
a importância das massagens sobre
o sistema veno-linfático, reconhecer e
identificar as técnicas da massagem
geotermal e de hidroterapia. Para além
disso, pretendeu-se que as alunas reconhecessem a importância do back-office
na gestão da unidade termal.
Foi uma visita muito interessante onde
ficámos a conhecer a oferta das Termas
de Alcafache SPA Termal, que criaram

programas específicos para o ajudar
no alívio do stress, da fadiga física e
intelectual e no combate à celulite e à
obesidade. De entre as práticas que se
podem encontrar nas Termas de Alcafache, destacam-se o Duche Massagem
Vichy Com Leite Hidratante, a aplicação
Geral de Lamas Termais, o Banho Relax
de Algas Marinhas, o Duche de Jacto, a
Massagem Pernas Cansadas / Varizes, a
Pressoterapia e as Camas de Descanso
Aquecidas.

VI edição

Sessão esclarecimento Erasmus+
Pelo sexto ano consecutivo, demos
início ao Projeto Erasmus+, este ano
com algumas novidades, pois, pela
primeira vez, os alunos do 10ºano têm
a possibilidade de realizar FCT de curta
duração em escolas europeias, nomea-

Este programa proporciona também,
oportunidades de aprendizagem no
estrangeiro, assim como o desenvolvimento de competências básicas e transversais, como o empreendedorismo, as
competências digitais e o multilinguis-

damente, neste ano letivo, em Odense,
Dinamarca.
O programa Erasmus+ promove a
oportunidade de realizar a formação
em contexto de trabalho num país da
União Europeia, sem qualquer custo,
sendo esta uma das razões por que
alguns alunos escolhem a E.P.V.

mo usando pedagogias inovadoras.
Assim, no início de cada ano é feita
uma sessão de apresentação do projeto. Este ano não foi exceção. No dia 7
de novembro , realizou-se a sessão de
apresentação do Projeto Erasmus+ no
salão da Câmara Municipal de Vouzela,
para os alunos do 10º, 11º e 12º ano.

Esta sessão teve como objetivo, explicar
o funcionamento do projeto, os países
para onde a mobilidade se irá realizar,
as condições de acesso e contou com a
presença de alunos que já participaram,
para partilharem as suas experiências.
Os interessados em participar neste
Projeto realizam a sua candidatura e
submetem-se a entrevistas de seleção.
Após a definição dos alunos selecionados, inicia-se o processo de preparação,
com a elaboração de currículos detalhados e com a realização de um curso
online da língua do país de destino.
Já perto da data de 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.
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WORKSHOP DE
MASSAGEM AYURVEDICA
Sempre no sentido de proporcionar
experiências diferentes às nossas
alunas e de criar sinergias com as
empresas, as Coordenadoras dos
Cursos de Esteticista e de Massagem
de Estética e Bem-Estar, convidaram
a responsável pela área do bemestar do FORLIFE, Sónia Duarte, para
fazer uma viagem pelo mundo da
Ayurveda. Este workshop teve lugar no
dia 11 de novembro, tendo sido uma

Segundo essa tradição, os seres
humanos são influenciados pelos 5
elementos através do dosha. Os doshas
são Vata, regido por ar e éter, Pitta,
regido por fogo e água, e Kapha, regido
por terra e água. Todas as pessoas
possuem os três doshas, mas em
diferentes proporções. Para o indivíduo
ter o corpo saudável é necessário
manter os seus tecidos saudáveis e isso
é possível por meio da alimentação, que

experiência muito enriquecedora e que
nos despertou muita curiosidade por
esta tradição ancestral, a Ayurveda.
A Ayur veda baseia-se no sistema
filosófico samkhya nos cinco elementos
que formam toda a manifestação
material do universo.
São eles éter, ar, fogo, água e terra.
Toda a matéria que existe no universo
provém destes 5 elementos, inclusive o
corpo humano

deve ser feita de acordo com o estado
atual do paciente, ou seja, de acordo
com seu dosha predominante e com os
desequilíbrios que ele possa apresentar.
A massagem Ayurvedica é uma das
principais técnicas utilizada pelos
médicos e terapeutas ayurvédicos, por
ser de baixo custo e fácil aplicação.
Surgida na cultura dos Vedas (antiga
etnia indiana), não é apenas uma
das mais antigas e sim uma das

mais completas técnicas naturais
para restabelecer o equilíbrio físico e
psíquico. Trata-se de uma massagem
profundamente relaxante, atuando
no campo físico e energético, tendo a
função de purificação e manutenção
da saúde corporal. Tem como objetivo
restaurar o bem-estar físico, mental,
energético e emocional.
A massagem ayurvédica age nos
sistemas: linfático (desintoxicando o
organismo), circulatório (aumentando
a produção de glóbulos brancos e
a nutrição e oxigenação celular) e
energético (reequilibrando o “chakra”e
atuando nos sete corpos - desfazendo
bloqueios emocionais).
É importante ressaltar que, para uma
massagem ser ayurvédica, deve levar
em consideração os ”doshas” do
paciente. É uma prática individualizada,
específica para cada tipo de pessoa.
Não existe apenas uma técnica de
massagem na Ayurveda, mas sim
diversas, que são feitas com óleos
essenciais medicados, de acordo com
o dosha do indivíduo.
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Workshop de Soldadura

Sessão de
Sensibilização do
Projeto + Contigo

A Escola Profissional de Vouzela, realizou no dia 28 de novembro, o workshop
de altas tecnologias com inovação na soldadura MIG/MAG e TIG.
Participaram os alunos do Curso de Técnico de Mecatrónica Automóvel, 11º
e 12º anos e Técnico de Manutenção Industrial- Electromecânica, 12ºano, os
quais tiveram oportunidade de conhecer e praticar novas tecnologias nas
máquinas de soldadura.
Contámos com a partilha das empresas Telwin, Bolas, Máquinas e Ferramentas
de Qualidade S.A. e Sacnor.
Esperamos que o evento tenha ido ao encontro
das expectativas dos nossos alunos.

No dia 13 de dezembro, decorreu a
sessão de sensibilização do Projeto +
Contigo, que foi muito positiva e esclarecedora! Agradecemos a preciosa
colaboração das formadoras Enfermeiras Carolina Santos e Celeste Santos
que, uma vez mais, nos levaram a refletir sobre a importância de cuidar da
saúde mental dos nossos jovens! Por
isso... A autoestima sempre em cima!

CAMPANHA
AMORES
DA CLARA
A Escola Profissional de Vouzela é uma
escola de causas. Desta forma, não
podia ficar indiferente à causa animal.
Clara é uma cidadã vouzelense, que
abraça esta causa como ninguém. Ao
longo dos anos tem acolhido cães e

gatos que outras pessoas dispensam
e atiram fora como se de um saco de
lixo se tratasse. Como tal, a Escola,
pelo segundo ano consecutivo, deu
início a uma campanha de angariação
de donativos.
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Fomos cantar as janeiras!!!

No dia 6 de janeiro,
os alunos da turma do
10ºC, acompanhados
pela professora Lúcia
Eliseu, foram cantar as
janeiras a vários espaços públicos da comunidade Vouzelense.

Sessão de entrega
dos Diplomas
No dia 20 de dezembro decorreu
nas instalações da EPV a sessão
de entrega de diplomas. Apesar
do mau tempo que fazia, foram
muitos os alunos que, mesmo assim, vieram à casa que também é
deles, proporcionando momentos
de reencontros e alegria!!!

Projeto Missão
(Cool)aborar IV
Pelo sexto ano consecutivo, a EPV
levou a cabo a missão “(COOL)
LABORAR”. Prepararam-se 14 cabazes, que seguiram para os seus
destinos no dia 23 de dezembro!
O nosso bem-haja a todos os
COOL!!!
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Alimentar Sorrisos

JUNTOS…POR
UM SORRISO
O projeto “Alimentar Sorrisos” está
de volta! É um projeto do qual a EPV
se orgulha devido à solidariedade,
partilha, afetos e ao crescimento
pessoal que promove a todos os envolvidos! O Projeto de Voluntariado
“Alimentar SORRISOS” é o resultado
de uma ponte estabelecida entre a
Escola Profissional de Vouzela, a Associação Social Cultural e Desportiva
de S. Miguel do Mato (Associação
Smmato), o Centro Social de Cmpia e
o Centro Social de Cambra. Da parte
da nossa escola, o projeto conta com
as alunas do Curso de Massagem
Estética e Bem-Estar do 11º e 12º
ano, com orientação da coordenadora
de Curso Inês Paiva e com o curso
de Esteticista do 10º e 12ºano, sob
orientação da coordenadora de Curso
Aline Ferreira.
Os sorrisos comprovam quão gratificantes são estes momentos!!

Apresentação do Projeto WANTED

Escolas Empreendedoras Viseu Dão Lafões

No dia 14, os alunos dos 10°,11° e 12°
anos assistiram à sessão de apresentação do Projeto Wanted - Concurso
de Ideias de Negócio, orientada pela
dinâmica Carla Loureiro! Este projeto,
que tem como slogan “Capacitar os
líderes de amanhã”, tem 3 missões:
1º PERMITIR SONHAR -Tornar a escola um lugar de sonhos que dão vida aos
talentos de professores, educadores,
crianças e alunos.
2º DESPERTAR O QUERER

Criar na escola a oportunidade para
gerar ideias visionárias capazes de
melhorar o mundo
3º ENSINAR A FAZER
Transformar a escola numa incubadora de fazedores, capazes de cooperar,
interagir e assumir responsabilidades
A nossa escola tem marcado presença
em todas as edições desde que o projeto
nos foi apresentado e…O ano passado
foi histórico! Os nossos alunos ganharam tudo o que havia para ganhar!!

17 de janeiro

Pequeno Almoço
à inglesa
No âmbito do módulo de
serviços especiais, os nossos
alunos do 12° ano de Cozinha/
Pastelaria e de Restaurante/Bar
preparam um pequeno-almoço
à inglesa!!! Parabéns a todos os
envolvidos!!!

O curso de Técnico de Design de
Moda está a confecionar centenas
de máscaras para proteção do coronavírus e, ao mesmo tempo, serem uma peça de moda.
Está a tornar-se imprescindível o
uso diário deste acessório, pelo
que podes andar protegido e combinar a cor da tua máscara com o
teu vestuário.
E que bonitas que elas ficam!
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Eu sou
E.P.V.
Sou o António, estou no 1º ano do curso
Mecatrónica Automóvel. Já tinha escolhido a
EPV há uns 2 anos atrás porque é o curso que
eu sempre quis e tenho amigos que frequentaram
esta escola. Amigos que elogiam, ainda hoje, a
EPV.
Estou muito feliz por fazer/estudar o que eu
sempre desejei.
Os professores são muito acessíveis, e a nossa
oficina integrada na escola é adequada para as
nossas aulas.
Aconselho-te: junta-te a nós!
Antóni Duarte, 10ºB
Testemunho de uma Mãe
O meu filho António
frequenta o primeiro ano
do curso de Mecatrónica
Automóvel, curso que
sempre desejou. Há vários
anos que fazia pesquisas
de escolas profissionais com
este curso, e a nossa escolha
virou-se para a EPV.
Foi com alguma relutância que recebi a notícia de
que os meninos iriam passar a ter as denominadas “aulas síncronas”. Muitas dúvidas começaram a surgir: qual o horário? Que disciplinas vão
ter? É tudo online? E os trabalhos de casa? E
a prática? Confesso que não foi fácil…
Os dias foram passando…. Foi e tem sido
incrível. Todos nós virámos cameleões e com
sucesso fomo-nos adaptando. Felizmente, com
algum empenho e com muita paciência e dinâmica dos professores conseguiram encontrar uma
nova forma de ensinar.
Parabenizo toda a infraestrutura escolar e a
forma com que conseguiram ultrapassar os
desafios das novas tecnologias, conseguindo
mesmo à distância, cativar os alunos (e os pais
também).
Agradeço todo o apoio dado ao meu filho e a
mim (e não foi pouco) pela prof. Inês, diretora
de turma e ao prof. Silva por cativar o António
e acompanhá-lo no caminho “certo” desta
profissão.
Sim, faz da EPV a tua primeira escolha…
Sónia Duarte, mãe do António Duarte

Matriculei o meu
filho Genecy nessa
escola, porque a Escola Profissional de Vouzela
é uma grande referência, e por
ouvir dizer muito bem da escola e principalmente
dos professores, que são muito dedicados e são
muitos atenciosos com os alunos. Parabéns para
todos vocês.
Vera santos, mãe do Genecy, 10ºB

No início tive receio de ir para uma nova escola,
numa cidade diferente, com pessoas diferentes, mas ao longo do tempo fui descobrindo
uma nova família, desde os meus colegas aos
professores que nos ajudam no que for preciso.
Sem dúvida não mudaria nenhuma das decisões
que tomei para chegar até aqui.
Genecy

Afonso Maia curso de eletromecânica:
Desde os primeiros dias do 10º ano percebi que
todo o ambiente escolar era propício ao sucesso,
tanto a nível académico, como a nível social e
pessoal. Começando pelos excelentes professores que, para além de se esforçarem para que todos os alunos atinjam o sucesso, também fazem
questão que cresçamos cultural e pessoalmente,
passando pelos funcionários, sempre dispostos
a orientar-nos pela escola e a ajudar-nos no que
quer que seja e acabando nos meus colegas,
pois, sem o apoio de amigos, ninguém consegue
alcançar os seus objetivos.

Olá! Sou o Guilherme, venho de Oliveira
de Frades e estou a frequentar o 10ºano,
do curso de Maquinação e Programação
CNC. Os meus amigos falaram-me muito bem
da escola e o curso foi de encontro ao meu
gosto em programação. Escolhi a EPV e não
me arrependo, porque os professores ensinam
com total empenho. Para além disso, conheci
pessoas que levo para toda vida. A EPV não só
nos faz aprender as matérias, mas também nos
incentiva a sermos autónomos para começarmos
novos projetos e mais do que isso, motiva-nos a
sonharmos. Junta-te a nós!
Guilherme, 10ºC

Olá, sou a Christal Oliveira, tenho 16 anos, sou
brasileira, mas vivia nos Estados Unidos. Agora,
em Portugal, frequento o curso de Esteticista na
Escola Profissional de Vouzela. Conheci a EPV
pela internet e interessei-me pelo curso, pois
sempre gostei de cuidados de beleza e hoje tenho
a oportunidade de desenvolver os meus conhecimentos. É o meu 1° ano no curso, já aprendi
muito e estou ansiosa pelos próximos 2 anos!
A EPV é uma escola que investe no teu futuro e
te motiva a seguir os teus sonhos, Os professores são muito simpáticos, profissionais e sempre
prontos a nos ajudar! Vem também realizar os
teus sonhos como eu!
Christal Oliveira
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Sou a Andreia Costa e frequento o curso de
Esteticista no 10ºC.
Desde que comecei a sentir interesse pela área
da estética que comecei a informar-me sobre as
escolas profissionais e os seus cursos. Como
sou de São Pedro do Sul, comecei por me informar acerca das escolas mais próximas.
Falei com alguns amigos e conhecidos que
frequentavam estas escolas e a que me interessou mais foi a de Vouzela. Pedi informações à
professora Sabrina e gostei do que ela me disse.
Antes de me matricular fui visitar a escola com
a minha mãe e encontrámos vários professores e
funcionários muito simpáticos e acessíveis e eu,
imediatamente, senti-me bem.
A escola tem um ambiente agradável, simpático e
de boa aceitação das pessoas.
Fui muito bem recebida na escola e estou a
gostar muito do curso que escolhi.
Andreia Costa, 10ºC

Bruno Tavares
Quando optei pela via do ensino profissional,
apostei na minha área vocacional. A EPV
proporciona-me a qualidade da formação que
pretendia, a atualização tecnológica, a disciplina
e metodologias necessárias para atingir os meus
objetivos profissionais. E através deste curso,
conseguirei atingir dois objetivos em simultâneo:
ter o 12º ano e um Diploma Profissional, que me
irá proporcionar uma entrada imediata no mercado de trabalho, com qualificações especializadas.

Olá eu sou o Bruno Cardoso e frequento o
curso de Mecatrónica Automóvel. Este é o meu
primeiro ano na EPV e estou bastante contente
e satisfeito por fazer parte desta comunidade.
Esta escola tem professores muito empenhados
em ensinar os seus alunos, professores esses
que nos transmitem imenso conhecimento. Além
do mais esta escola proporciona-nos experiências únicas. Escolhi a EPV, … voltava a escolher
e… recomendo!!!!
Bruno Cardoso, 10ºB
O meu nome é Raquel Albuquerque Cardoso e
sou mãe do aluno Bruno Albuquerque Cardoso
do 10º ano do curso de Mecatrónica Automóvel.
O meu filho veio estudar para esta escola porque
gostava do curso de Mecatrónica Automóvel.
Como eu já tinha raízes nesta vila, pois acompanhei o nascimento desta escola, embora na altura
noutras instalações, aconselhei-o a vir para cá.
Neste momento ele está muito satisfeito com o
curso, ansioso por aprender mais e concluir o
curso com bom aproveitamento.
Recomendo vivamente a EPV a todos os alunos
que queiram um curso de formação profissional.

No início estava inseguro por ir estudar para uma
escola nova onde não conhecia ninguém, mas
sem dúvida não me arrependo pois esta escola
é incrível e totalmente diferente de uma escola
normal. Fui muito bem recebido pelos alunos,
professores e funcionários. Obrigado EPV.
Roberto Macedo, 10ºB

Escolhi a EPV pelas boas referências que me
foram dadas. Quando cheguei à escola fui bem
recebido pelos colegas e pela equipa em geral,
apesar de ser um mundo completamente novo,
visto que havia chegado recentemente de S.Tomé
e Príncipe. Gosto muito de estar na escola
porque fornecem todos os materiais necessários
para que tenha um bom desempenho no curso. A
minha disciplina favorita é Desenho Técnico.
Bruno MIguel Carvalho Diogo 10ºB, aluno
do curso Profissional de Eletromecânica
Olá, sou a Gremilda Silva, encarregada de
educação do Bruno Miguel. Escolhi a escola por
indicação de um sobrinho que estudou na mesma.
Só tenho bem a dizer da escola e dos professores. Muito obrigada por estarem a ajudar- me
para que o Bruno seja um homem de amanhã!

Olá! O meu nome é Alexandre e sou aluno
da EPV. Frequento o curso de Maquinação e
Programação de CNC, um curso de programação
de máquinas industriais como o torno e a fresa.
Eu conheci esta escola através de um amigo que
me disse que era uma boa escola e, sendo eu
de Águeda, poderia ficar alojado em Vouzela. E
assim foi, entrei na escola e no curso que queria
e estou alojado na vila de Vouzela. Nos primeiros
dias foi um pouco difícil estar longe de casa e
dos meus pais, mas depois habituei-me e tem
sido uma experiência boa. Gosto da escola e dos
professores e já ganhei bastantes amigos.
Alexandre Taranets, 10ºC
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O meu nome é Ana e tenho 17 anos. Sou aluna
da EPV, a frequentar o 10º ano de estética,
e mais orgulho não podia sentir. Durante seis
anos frequentei o agrupamento de escolas de
São Pedro do Sul, mas nunca me senti realizada
nessas escolas. Foi aí que surgiu a oportunidade
de ir para a EPV e, apesar de já ter concluído o
10º ano em São Pedro com sucesso, pensei que
seria bom para mim e para o meu futuro porque
toda a área de estética é o que me faz sentir
bem.
Quando fui para a EPV, admito, as minhas expectativas não eram muitos elevadas em relação
a nada, mas surpreendi-me, em relação a tudo.
Conviver com colegas de vários locais do país e
que estavam na situação de mudança em que eu
estava e à procura de novas experiências foi do
melhor que podia acontecer. Os professores, os
auxiliares, o senhor diretor e todas as restantes
entidades envolvidas são pessoas incríveis que
nos apoiam em tudo o que for preciso. A EPV é
sem dúvida uma escola de novas oportunidades,
mas acima de tudo, a EPV é uma família e que
vai ficar sempre guardada no meu coração.
Obrigada EPV!
Ana Filipa Silva

Chamo-me André Tavares e frequento a EPV
desde o 10º de escolaridade no curso de Mecatrónica Automóvel. Com a aproximação do final
do 9º ano começava a pôr-se a questão de que
escola escolher para frequentar o ensino secundário. Foi-me dada a oportunidade de visitar as
instalações desta escola que me impressionaram,
desde logo, pela sua modernidade. Depois desta
visita, a decisão estava tomada, ia estudar para
a EPV.

Eu sou o Jernilson Varela, aluno da EPV, tenho
18 anos, frequento o curso de Maquinação
e Programação CNC e tive conhecimento da
escola através de uma instituição de Xadrez em
São Tomé.
Eu não me arrependo de estudar cá, porque
estou a ter uma experiência positiva. Gosto muito
da escola, dos colegas e principalmente dos professores, porque eles exercem muito bem os seus
papéis. Não só nos dão aulas, como também nos
ensinam a ser e a estar, espelhando paciência e
humildade.
Tenho uma ótima relação com os colegas e
professores.
Admiro muito, também, o trabalho das cozinheiras, das senhoras que fazem a limpeza e todos
os funcionários em geral.
Apesar de não estar nos meus planos, estou a
fazer um curso profissional e não me arrependo
porque, a meu ver, um curso profissional só tem
vantagens.
Jernilson Varela, 10ºC

O meu nome é Érica, sou de Oliveira de Frades
e estou no curso de Esteticista. Decidi vir para
esta escola porque tinha o curso que andava à
procura e porque já tinha ouvido falar dela.
Foi fácil para mim integrar-me na escola, pois já
tinha amigos que a frequentavam, mas também
conheci novos amigos. Mudar para a Escola
Profissional de Vouzela está a ser uma ótima
experiência que, se pudesse repetir, repetia. Os
professores e funcionários são todos simpáticos
e ajudam-nos sempre.
Não me arrependo de ter escolhido a EPV.
Érica Fortes, 10ºC

Olá! Eu chamo-me Carina Gonçalves, tenho 16
anos e sou de Vilharigues.
Como sempre estudei em Vouzela já tinha conhecimento da escola, mas também tive conhecimento através de cartazes e amigos.
A minha experiência na EPV até agora tem sido
boa: fiz bastantes amigos, consegui interagir
bem, os professores incentivam-nos e ajudam-nos. Relativamente à escola em si é acolhedora
e tem boas condições.
Eu escolhi a EPV porque tinha o curso que eu
queria e estou muito satisfeita.
Escolhe a EPV e não te vais arrepender!!
Carina Gonçalves, 10ºC

O meu nome é a Lara Vaz, tenho 18 anos e sou
natural de Estarreja.
Sou aluna da Escola Profissional de Vouzela, no
curso de estética. Conheci esta escola através
de cartazes publicitários na vila de Vouzela.
Estou alojada no centro da Vila, moro numa casa
com mais cinco jovens que também frequentam a
Escola Profissional de Vouzela.
Esta experiência tem sido muito boa para mim,
quer ao nível das aprendizagens pessoais e
sociais, quer ao nível da aquisição de competências que desconhecia em mim própria. Fez-me
crescer muito.
No que diz respeito à Escola Profissional de
Vouzela, neste momento, para mim é uma segunda casa/família. O método de ensino é muito
bom, os professores são espetaculares, super
dedicados aos alunos, preocupam-se com as
nossas aprendizagens, com o nosso bem-estar.
Lara Vaz, 10ºA
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Eu sou
E.P.V.

Olá eu sou a Helena, tenho 18 anos e sou de
Águeda. Frequento o curso profissional de Massagem de Estética e Bem-Estar e, atualmente,
estou no 2 ano do curso.
Durante este percurso posso dizer que não
abdicaria desta escola, a minha experiência tem
sido fantástica para além do mais é a área que
mais me fascina.
Os professores são super qualificados e dedicados em relação ao nosso desempenho enquanto
alunos. As salas de aulas práticas encontram-se
com as instalações devidamente equipadas para
as nossas aulas.
Recomendo a 100% esta escola. Enquanto alunos dá-nos várias oportunidades para a entrada
no mercado de trabalho.
Helena, 11ºC

Eu vim para este curso, porque queria aprender
mais sobre eletromecânica. No início pensava
que a escola seria igual a todas as outras, mas
agora que já passou algum tempo percebo que
o ambiente é muito familiar. Os professores são
muito atenciosos, os colegas são muito porreiros
e há uma grande interajuda. No início pensei que
as aulas iam ser muito teóricas, mas não.
João Silva, 10ºB

O meu nome é Ricardo Rocha e tenho o
prazer de frequentar o 10º da EPV no curso de
mecatrónica. Aqui, neste pequeno texto, tentarei
explicar aquilo que foi o meu percurso durante
este ano .
Antes do começo do meu primeiro ano letivo,
aquando duma visita à escola, o Diretor da EPV
fez a gentileza de nos apresentar as instalações.
Fiquei desde logo bem impressionado com a
quantidade de locais destinados às aulas práticas, sendo eu um adepto de automóveis.
Fui inserido numa turma bastante simpática e
cheia de energia onde o ambiente era favorável
ao sucesso escolar. Aliado a esta turma, tive
a sorte de encontrar excelentes professores,
tanto ao nível das disciplinas teóricas como das
disciplinas práticas, que em muito contribuem
para a minha formação, não só como aluno, mas
também como cidadão. Posto isto, a adaptação
ao ensino secundário foi relativamente fácil, e,
com dedicação e sobretudo vontade, os resultados não tardaram em surgir.

Quando penso na EPV sinto uma enorme
gratidão.
Sinto que tenho a agradecer por muito, por me
transmitir valores humanos e profissionais que
me ajudam a crescer todos os dias, pelas amizades que fiz, pela formação que recebo.
Claro que tudo só é possível graças aos Professores e Funcionários que a EPV tem. Excelentes
profissionais, mas acima de tudo grandes
Pessoas.
Sinto um grande orgulho por fazer parte desta
grande instituição.
Obrigado EPV por tudo aquilo que me ensinas,
valores que me transmites e por marcares a
minha vida de forma tão positiva.
Eric, 10ºB

A escolha deste curso profissional deve-se ao
facto de já saber a área que pretendia seguir
e por permitir que após terminar o curso
estejamos aptos para entrar no mundo do
trabalho, caso o entendemos. Na minha opinião,
foi algo positivo, gosto bastante do curso, dá-me
a conhecer diversas áreas, pois abrange uma
série de conteúdos importantes na formação
de um técnico. Considero-me uma pessoa com
um bom percurso escolar e este curso abre-me
portas para o mundo do trabalho, permitindo que,
hoje em dia, realize alguns trabalhos nas férias
relacionados com esta área.
Carlos Malta, 10ºB

Olá, o meu nome é Ana Henriques e estou a
frequentar o curso de Massagem Estética e
Bem Estar, na EPV.
A Escola Profissional de Vouzela tem-me proporcionado a aquisição de vários conhecimentos
teóricos e práticos na área da massagem,
procurando sempre dar-me a oportunidade de
pôr em prática as técnicas adquiridas. A ida a
lares e a centros de dia, no âmbito do programa
de voluntariado “Alimentar Sorrisos” tem sido
uma mais valia, pois contactamos com pessoas
de uma faixa etária muito diferente da nossa,
com histórias de vida fantásticas e que ficam
felizes por nos verem, por receberem alguns
“miminhos”e toda a atenção da nossa parte.
Uma massagem sabe sempre tão bem e traz
tanto alívio e conforto, mormente para quem está
normalmente mais impossibilitado. Tem sido um
crescimento muito grande quer a nível pessoal
quer profissional!
Recomendo a EPV vivamente!
Ana Helena, 11ºC
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ESTÁGIOS

a voz das empresas

MTT - Multitécnica
Centro de Reabilitação Física
e Funcional de Vouzela
“ (...) foi com muito gosto que recebemos a aluna da EPV.
Relativamente à Cláudia e ao estágio em si, foi-lhe possível mostrar e
colocar em prática os conhecimentos adquiridos (e muito bem) na EPV,
neste 3 anos que frequentou.
Embora a área especifica que a Cláudia estudou seja mais centrada
nas massagens, neste estágio a aluna teve a possibilidade de estar
em contacto com outras técnicas de tratamento como a eletroterapia,
vacuoterapia, entre outras, adquirindo assim novas competências que
lhe serão benéficas no futuro.
Quanto ao CRFFV, resta-nos desejar a maior sorte do mundo à Cláudia
e a todas as suas colegas, e reforçar que estamos receptivos a futuros
estágios e a colaborar em tudo o que nos for possível.
(Cátia Guimarães, gerente/fisioterapeuta CRFFV)”

“Desde o início do estágio até agora, noto que o João Correia teve uma
grande evolução. Esta evolução deveu-se também ao facto do João ter
demonstrado interesse e vontade em cooperar. Além da educação e da
honestidade que o aluno sempre teve connosco no local de trabalho. Estes
fatores foram meio caminho andado para que o estágio corresse bem (...)
O João fez muitas tarefas. Posso destacar, por exemplo, a colaboração
na oficina auto através do apoio na mudança de óleos, mudança de
pneus e ajudou também na montagem de sistemas de suspensão.
Temos tido vários estagiários da EPV ao longo dos anos e já sabemos
com o que podemos contar. São alunos que, em termos gerais, saem
com uma boa formação de base e costumam ter bom aproveitamento
nos estágios realizados.
(José Teixeira, Multitécnica)

cursos para o ano letivo 2020-2021

Cursos Profissionais
equivalência ao 12o ano

_3 anos de frequência

Técnico/a de Restaurante/Bar
:: desde 1991 ::

Técnico/a de Cozinha/Pastelaria
:: desde 1991 ::

Técnico/a Manutenção Industrial - Eletromecânica
:: desde 2006 ::

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel
:: desde 2013 ::

Esteticista
:: desde 2016 ::

Técnico/a de maquinação e programação cnc

cial
oferta espeCEF
- alun os de curs os

faz o 9o ano na EPV

sem exames!

9o ano = 2 anos (CEF tipo 2) / 9o ano = 1 ano (CEF tipo 3)

eletromecânico de manutenção industrial
cozinha

TECZEL
“...Quando nos foi proposto a vinda do Sandro, um aluno a terminar o
nível II, que corresponde ao 9º ano e dado a sua “tenra idade” não tínhamos grandes expectativas, apesar de sabermos a qualidade de ensino
ministrada pela EPV. Contudo, o Sandro foi uma boa surpresa!
Só posso dizer que é do melhor que há! Enquanto pessoa, é um miúdo
com valores que já vão escasseando: respeito, educação e humildade.
Enquanto técnico, o Sandro tem uma sede de conhecimento e vontade
de aprender sempre mais. O Sandro tem tudo o que é preciso para ser
um excelente profissional!
Quanto a mim, só tenho a agradecer à E.P.V. pois tem sido um marco
muito importante de desenvolvimento da região, formando profissionais
que vão ao encontro das necessidades das empresas.
Resta-me acrescentar que a Teczel e o Meu Super empregam atualmente 4 alunos formados pela EPV!
(Anselmo Figueiredo, gerente da Teczel e do Meu Super)”
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PERFUMARIA ORQUÍDEA
“(...) Posso dizer que o estágio realizado pela Joana Dinis deixou-me
bastante agradada. A Joana portou-se muito bem, foi colaborante com
todas as tarefas e integrou-se facilmente na equipa.
Embora o foco do seu trabalho durante o estágio estivesse mais na
manicure, pedicure e verniz gel, fez um pouco de tudo... Depilação,
higienização do espaço, atendimento ao cliente e até algum apoio ao
aconselhamento.
Noto que a Joana tem muito boas capacidades de comunicação e
está à vontade para fazer qualquer tipo de trabalho, o que demonstra
também a qualidade de formação profissional que é dada na EPV.
Para as meninas que gostam da área de estética e beleza, saúde e
bem-estar, e que procuram agora as melhores alternativas para concluir
o 12º ano e aprender uma profissão, aconselho a Escola Profissional
de Vouzela porque sem dúvida nenhuma de que as alunas saem bem
preparadas do curso de Esteticista.
(Conceição Almeida - Perfumaria Orquídea)

Maquiloendro
“Já trabalhei com estagiários com cursos superiores e com muito
menos autonomia do que o Luís”
Foi assim que nos respondeu o Sr. Miguel Teixeira quando questionado
acerca do desempenho do Luís Matos, que está a fazer um estágio na
empresa MAQUILOENDRO, em Campia.
Apenas de salientar que o Luís é um aluno que está a terminar um CEF
de Eletromecânica (9º ano) e vai ainda iniciar um curso profissional na
EPV com mais 3 anos de formação pela frente.
O Sr. Miguel referiu ainda:
“O Luís é um miúdo que tem boas bases de formação para o futuro, não
se nega a fazer nada e demonstra muito interesse. Acima de tudo dá
para perceber que o Luís gosta de aprender e de mostrar serviço feito.”
Destacou também como muito importante a humildade e o respeito do
aluno durante o estágio na Maquiloendro.
(Miguel Teixeira - Maquiloendro”

CENTRO DE ESTÉTICA AMOR PERFEITO

FISIOPEIXOTO
“O meu nome é Beatriz Ferreira, estou a terminar o meu percurso nesta
escola e estou neste momento a realizar o estágio profissional.
Estou a estagiar no FisioPeixoto, uma clínica privada na minha terrinha
(Vila Nova de Foz Côa).
Posso dizer que em tão pouco tempo de estágio aprendi imensas coisas novas e que fico muito contente e grata pela escolha que fiz porque
só me proporcionou coisas boas!!
A ajuda dos meus orientadores está a ser incrível no meu processo e
crescimento!
Vem fazer parte da EPV e torna-te tu também numa excelente profissional!!!!”

“(...) A Diana vem com uma boa formação da Escola Profissional de
Vouzela e teve aqui a oportunidade de aplicar alguns dos conhecimentos que adquiriu no curso.
Durante o estágio no Centro de Estética AMOR PERFEITO fez
Depilação à Linha, Pedicure, Epilação e Verniz Gel. Além disso fez
Atendimento ao Cliente, trabalhos de Vitrinismo e Higienização do
Espaço. Integrou-se, com facilidade, na equipa, é polivalente e colaborou
com tudo o que lhe foi proposto.
Na minha opinião o curso de Esteticista da EP Vouzela é uma óptima
escolha para quem vai agora iniciar o 10º ano e gosta da área de estética e beleza, pois dá-lhes formação que permite uma integração plena no
mercado de trabalho.
(Catarina Correia - Centro de Estética Amor Perfeito)”
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ESTÁGIOS

a voz das empresas

Restart
Restaurante “O Sacristão”
Segundo a Sra. Alice Duarte, “a Beatriz é uma menina muito colaborante e que está bem integrada com as tarefas que devem ser desempenhadas na cozinha de um restaurante”. Disse, ainda, que a Beatriz
“faz muito bem em seguir um curso profissional de Cozinha/Pastelaria
porque, além de ser um curso de muita empregabilidade, está de acordo
com o seu perfil profissional”.
Aproveitando a oportunidade, e porque desde muito novo também
colabora com a família em todas as tarefas do restaurante, falámos com
o ex-aluno da EPV, Américo Duarte, que há 2 anos atrás completou a
formação de Técnico de Restaurante/Bar.
Disse-nos que, “não teve muita dificuldade na concretização do curso
de Gestão de Restauração e Bebidas (nível V) na Escola de Hotelaria
e Turismo de Coimbra porque saiu muito bem preparado da Escola
Profissional de Vouzela.” Elogiou o trabalho de todos os professores,
em especial do professor e diretor do curso, João Fernandes que, diz o
Américo, “é uma máquina”.
Antes da pandemia, o Américo tinha uma proposta de uma empresa
para ir trabalhar em Espanha, num restaurante com distinção de Estrela
Michelin a nível ibérico. Viu-se, no entanto, forçado a fazer uma pequena pausa na carreira internacional, mas dentro em breve vão de certeza
surgir novas oportunidades.
Orgulhamo-nos de continuar a formar alunos como o Américo e a
Beatriz, ao quais desejamos as maiores felicidades!

apoios *:
_ almoço / subsídio de jantar
_ subsídio de transporte
ou alojamento
_ bolsa de estudo
_ isenção de propinas
_ bolsa de estágio
_ uniformes gratuitos

“(...) A Liliana tem sido uma mais valia, consolidando aquilo que aprendeu a nível acadêmico com a experiência profissional, adquirindo desta
forma novas competências e conhecimentos que lhe poderão proporcionar um leque de ferramentas que lhe poderão abrir novos horizontes
numa futura carreira profissional.
A Restart continuará recetiva a futuros colegas destas estagiarias que
queiram consolidar conhecimentos adquiridos na EPV.
(Marissol - Academia Restart)”

Restaurante Tarântula
“A Daniela está a fazer um bom estágio. É uma menina pontual e que
sabe respeitar. No início, e dada a idade dela (apenas 16 anos) confesso que a expectativa era mais baixa. No entanto a Daniela integrou-se
bem com a equipa do Restaurante Tarântula. Ela prepara saladas, ajuda
na confecção dos alimentos, colabora no empratamento, entre outras
coisas.
Sei que o Restaurante Tarântula tem uma equipa jovem e isso também
ajudou muito na sua integração. Mas o facto da Daniela acatar bem as
ordens e ser disponível para ajudar não foi menos importante.
Confesso que fiz até uma pequena brincadeira (uma espécie de teste)
com a Daniela e uma vez disse-lhe que tínhamos muito trabalho nesse
dia e precisávamos dela para vir trabalhar no restaurante à noite. Só
para ver se ela se mostrava disponível... E mostrou mesmo! Não hesitou,
nem arranjou desculpas para não vir. Na mesma hora disse que não
havia problema e que vinha trabalhar à noite. Isto para nós conta muito.
Não foi preciso, mas sabemos que podemos contar com a Daniela
quando for.”
(Marco Ramos - Restaurante Tarantula)

Eu sou
E.P.V.

Olá! Sou a Cátia Sousa e frequento o curso de
Massagem de Estética e bem-estar.
Estou no segundo ano do curso. Escolhi a EPV
porque tem o curso dos meus sonhos. A Escola
acolhe alunos de fora, até de outros países, e
ajuda-nos na integração. Na EPV ganhamos experiência, adquirimos mais conhecimentos e até
contactos para trabalho. Vim para esta escola
porque recebi uma bolsa, e lido muito bem com
todos os meus professores e colegas da escola.

Olá eu sou a Alexandra, vivo em Aveiro mas estudo em Vouzela. Frequento o 2 ano de cozinha
e Pastelaria e adoro o que faço. A escola já me
proporcionou experiências incríveis e sou acompanhada por professores e auxiliares educados,
simpáticos e bons profissionais. Ansiosa por
mais um ano!
Alexandra, 11ºA

Olá, chamo- me Inês e ando no 11°ano e este é
o meu segundo ano na E.P.V.! Frequento o curso
de Design de Moda, o qual estou a adorar.
Aqui os professores e os funcionários sabem
cuidar...
A minha turma também não poderia ser melhor.
Nestes tempos difíceis as saudades já são
bastantes .
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Sou o João e frequento o 11º ano do curso de
Mecatrónica Automóvel na EPV. O que me levou
a vir estudar para esta Escola foi o grande gosto
que tenho pela mecânica e pela boa reputação
da escola. A EPV tem umas boas instalações
de oficina e professores que ensinam muito
bem. Escolham a EPV se pretendem uma boa
formação!
João Ricardo 11º C

Olá, sou o Diogo e estou no 11º ano de Mecatrónica Automóvel. Vim para esta Escola porque
o meu irmão tirou aqui o curso e deu-me boas
referências da mesma. É uma escola com umas
boas instalações para o desenvolvimento da
componente prática do curso. Os professores
estão sempre disponíveis para nos ajudar e
apoiar naquilo que precisamos.
Vem conhecer a EPV, pois vais gostar!
Diogo, 11ºC

Olá, sou o Pedro Santos e frequento o 11ºano do
curso de Técnico de Mecatrónica Automóvel.
Inscrevi-me na EPV, pois queria tirar um curso
profissional e já tinha ouvido falar bem desta
escola. Os professores são ótimos e estão
sempre a ajudar os alunos no que eles precisam.
Gosto muito de aqui estar, até porque arranjei
muitas amizades.
Se não sabes que curso escolher, vem para a
EPV e escolhe um dos cursos à tua disposição.
Uma ferramenta de trabalho que te permite
ingressar no mundo do trabalho de forma
confiante e responsável.
Pedro Santos, 11ºC

Tiago Almeida
A EPV foi-me apresentada pela minha mãe que
também cá estudou. Decidi entrar no curso de
eletromecânica, pois é o curso adequado ao que
eu quero seguir como carreira profissional. Foi
uma escolha muito bem-feita pois este curso
ensina-me muitas coisas novas e úteis. Esta
escola tem tudo o que é preciso.

Chamo-me Francisco Teixeira e tenho 16 anos.
A E.P.V. é uma boa escola, que tem excelentes
professores. Uma das razões que me fez vir para
esta escola foi terem estágios internacionais.
Aconselho a todos. Não se vão arrepender!!!

Olá sou o Alexandre. Na EPV os professores
tentam ajudar ao máximo os alunos e é fácil
fazer amigos aqui!
Os cursos aqui são muito bons e quando
concluíres, podes ter emprego garantido na área
do teu curso!!

Ao longo do meu percurso na Escola Profissional de Vouzela eu posso dizer que aprendi muito.
Não só academicamente como também profissionalmente e como pessoa. Ter vindo para esta
escola foi uma das melhores escolhas que fiz,
pois sempre foi difícil integrar-me nas escolas,
mas aqui foi diferente. Os alunos e os professores são todos muito acolhedores. Obrigado EPV
Lara, 11ºB, Design de Moda
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Confesso que esta escola superou todas as
minhas expectativas. Um dos pontos a que dou
mais valor é à preocupação que tiveram ao organizar este curso, pois não se resume só a aulas
teóricas, tem toda a sua parte prática que torna
tudo muito mais interessante e contribui muito
mais para o nosso aprendizado como futuros
técnicos de Restaurante/Bar. Em relação ao
ambiente, não se fica nada atrás, visto que é
uma escola pequena em que todos compartilham
boas experiências e no fundo acaba por se
tornar como uma segunda família. O trabalho
dos professores em específico é espectacular,
têm toda a preocupação em nos ajudar a resolver todas as dificuldades que possam existir,
tal como nos apoiar em qualquer problema que
surja. Concluindo, é um orgulho fazer parte desta
família EPV!
Tagma, 11ºA

Sou a Ana Almeida do 10º A e estou a frequentar há 3 anos a EPV, a tirar o curso de cozinha.
Sem dúvida que foi a melhor escolha que fiz!
Preferi este curso porque gosto muito de cozinhar e aprender coisas novas e tenho a certeza
que vir para a EPV me tornará, no futuro, uma
boa profissional. Decidi vir para esta escola porque o meu irmão a frequentou antes de mim, no
mesmo curso, e porque sempre me falaram bem
dela. Sinto-me muito bem na EPV: os professores explicam bem e ajudam-nos sempre em tudo,
os funcionários são pessoas muito simpáticas e
fiz amizades incríveis.
A EPV é a melhor opção, escolhi-a e voltava a
escolher.
Venham para a EPV e realizem os vossos
sonhos! Não se arrependerão!
Obrigada EPV!

Eu sou o Tiago Branquinho e quando, no 9º ano,
tive de fazer uma escolha, percebi que queria enveredar pelo ensino profissional. Como tive dois
primos a estudar nesta escola e que me deram
boas referências, pedi para conhecer a escola e
logo nesse dia fiz a minha escolha. Tenho a agradecer, pois fui muito bem recebido. Um obrigado
a todos os elementos da escola pelo carinho. Sei
que fiz uma boa escolha.

Chamo-me
Anabela Morais e
sou a mãe do Tiago
Branquinho que
frequenta o 10º ano do Curso de Manutenção
Industrial e Eletromecânica. Quando o meu filho
escolheu ir para essa escola estava um pouco
receosa com a sua adaptação, já que iria sofrer
algumas alterações na vida dele e conhecer
novos professores e colegas. Ele foi muito bem
recebido por todos os elementos dessa escola.
Agradeço por tudo e aconselho a E.P.V. a
todos os alunos que queiram ter um futuro com
sucesso.

Olá, chamo-me Daniela, frequento o curso de
Cozinha e Pastelaria e este é o meu 1° ano a
estudar na EPV! Vim para esta escola porque me
falaram bem e segui o exemplo de uma amiga que
frequenta o mesmo curso que eu, a Ana Cristina.
Escolhi este curso porque gosto muito de Cozinha e estou a gostar bastante desta minha nova
experiência. Esta escola tem as condições necessárias para uma ótima aprendizagem e bons
professores que nos apoiam muito. A experiência
tem sido boa e, para além das aprendizagens, fiz
também alguns amigos.
Daniela, 10ºA

Olá, eu sou o Rodrigo Belo e venho da Vermiosa.
De entre muitas escolas, escolhi a escola Escola
Profissional de Vouzela porque me agradou relativamente ao equipamento e aos cursos. Gosto
de cá andar porque tenho a sorte de ter sempre
a ajuda dos professores.
Junta-te a nós, não te vais arrepender!!!!

Olá! Eu chamo-me Marta Alexandra e tenho 20
anos.
Escolhi o curso de Restauração aqui na escola
EPV. Apesar das experiências positivas que tive
em outras escolas, acho que esta escola está
a ser uma das melhores experiências da minha
vida. Tem professores extraordinários e que ensinam muito bem, tem projetos maravilhosos, tem
cursos com ótimas saídas profissionais e com
ótimas condições. Tenho uma turma maravilhosa!
Obrigada EPV por me teres dado uma oportunidade de seguir os meus estudos.

Olá eu sou a Joana do 1°A do curso de Cozinha.
Escolhi vir para a EPV para tirar o curso de
cozinha. É uma coisa que eu gosto de fazer. Escolhi a EPV porque sempre ouvi falar bem dela.
Olá eu sou a mãe da Joana do 1°A do curso de
Cozinha.
A minha filha veio para esta escola por iniciativa
dela. Como já cá estudaram o seu irmão e familiares, a Joana experimentou e está a adorar.
Aconselho a todos a EPV.

Eu fui
E.P.V.

Esta é mais uma etapa da minha vida prestes a
terminar. Estou a poucos dias de concluir o ensino profissional, o que me vai, certamente, trazer inúmeras oportunidades. O mais importante,
neste momento, é chegar ao fim destes 3 anos
com sucesso para poder finalmente ir trabalhar
naquilo de que gosto. É uma sensação muito
boa, muito positiva, mas que me traz, ao mesmo
tempo, alguma insegurança. Sinto que não é por
não ter capacidades, mas é a responsabilidade
de ter de contar apenas comigo, sem a ajuda, a
orientação e a supervisão dos meus professores.
A escola foi muito importante, ensinou-me muito,
sou uma pessoa mais confiante, responsável, que
luta pelo que gosta e por aquilo que me faz feliz.
Espero que o futuro me sorria nesta área que
abracei e de que tanto gosto. Obrigada, EPV!
David Caso 12ºC

Olá, sou o Emanuel Rodrigues e estou a terminar o curso CEF de eletromecânica.
Neste período de quarentena, tenho conseguido
ultrapassar as minhas dificuldades, sobretudo
a matemática, pois tenho mais tempo e consigo
assim aprender a um ritmo mais adequado.
Apesar das contrariedades que o isolamento
tem, também acaba por ter algumas vantagens,
pelo menos para mim, porque os professores não
deixam de me acompanhar a apoiar.

A minha passagem pela EPV…
A vida é feita de sonhos, de experiências, de
objetivos, de lutas, que todos ambicionamos
alcançar. O sonho é inerente ao ser humano,
é algo único a que todos aspiramos para nos
sentirmos realizados e sempre capazes de novos
desafios. O meu sonho começou já há alguns
anos pois sempre gostei de carros, mecânica,
mas nunca tinha tido a oportunidade de “meter
mãos na massa”, como se costuma dizer. Foi
esta escola que me deu essa oportunidade, foi
também por isso e para isso que vim e vou sair
dela a saber muito mais e a sentir-me capaz e
confiante para ingressar no mundo do trabalho. Sinto que precisava deste conhecimento e
destas competências para realizar o meu sonho:
ter a minha própria oficina, ter comigo alguns
amigos a trabalhar, e que este projeto desse para
vivermos, mas sobretudo para fazer aquilo de
que gostamos.
A escola ajudou-me muito, ajudou-me a crescer
não só a nível profissional, mas também a nível
pessoal. Tudo o que aprendemos nas oficinas
é muito importante e nós gostamos muito, pois
é mais divertido, no entanto as aulas teóricas
ajudam-nos a pensar, a perspetivar a vida, a ser
cidadãos conscientes e responsáveis.
Sinto-me grato e serei eternamente reconhecido.
Dylan 12ºC

Olá, chamo-me Mariana e estou, de momento, a
finalizar o curso de esteticista.
Gostei muito de cá andar, por diversas razões.
Acho que a EPV contribuiu bastante para
o alargamento dos meus conhecimentos e
irá continuar sempre presente na minha vida
profissional.
Queres ter um futuro melhor? Vem para a EPV!
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Olá, eu sou a Ana Lemos e, com a minha mãe,
Carminda, vamos falar um pouco sobre a EPV.
Eu, como aluna, só tenho que agradecer, pelo
apoio destes profissionais que nunca desistiram
de mim e me ajudaram sempre para eu alcançar
os meus objetivos. Nunca esquecerei os bons
momentos e o bom-humor com que enfrentámos
todos os dias desta caminhada.
Como mãe, também agradeço toda a atenção
que dedicaram à minha filha, desde o primeiro
dia. Senti-a sempre apoiada e incentivada, tendo
os professores valorizado sempre o melhor da
minha filha. É com muita satisfação que a vejo
concluir o seu curso, preparada para entrar no
mercado de trabalho.

A EPV, a minha Escola!
A Escola Profissional de Vouzela tem grande
potencial em diversas áreas e tem bons professores que sabem ensinar. Foram 4 anos que aqui
passei e posso afirmar que a escola oferece um
ensino de qualidade e dispõe de bons equipamentos para lecionação dos diferentes cursos.
Neste momento, estou em fase de conclusão do
curso de Mecatrónica Automóvel e a realizar a
minha FCT na escola que tem feito o possível e
o impossível para manter a escola em funcionamento, para que as turmas do 12° ano acabem o
ano letivo sem interrupções.
Não tem sido fácil, pois é necessária toda uma
logística de proteção e prevenção da doença,
mas a Escola tem feito o seu melhor na resposta
à pandemia do Covid 19.
Miguel Figueiredo 12°C
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Olá, sou o Diogo Oliveira, finalista do curso de
Técnico de Mecatrónica Automóvel.
Vir para esta escola foi uma ótima escolha. Optei
por este curso porque sempre tive uma queda
pela mecânica e quis alargar os meus conhecimentos. É uma mais valia porque temos aulas
práticas e estágio onde pomos em prova o que
aprendemos ao longo do ano.
A escola foi, sem dúvida, muito importante tanto
para a minha vida pessoal como profissional e
acredito que, graças a ela, vou ser uma pessoa
otimista, responsável e vou conseguir alcançar
os meus objetivos.
Mal a escola acabe, espero poder organizar a
minha vida profissional, gostava de arranjar logo
um emprego numa oficina e, caso isso não aconteça, espero que haja, à minha volta, mais opções
de escolha, pois estou disposto a trabalhar em
qualquer coisa.

Olá, eu sou a mãe do Sandro, a Manuela e
só tenho a dizer bem, muito bem, da EPV. É
uma ótima escola, com boas instalações, bons
profissionais e que acolhe os alunos quase como
seus filhos. O meu filho não podia ter encontrado
melhor escola. Recomendo a EPV a todos os
pais que querem dar aos filhos o melhor para o
seu futuro.
E eu sou o Sandro, já frequento a escola há dois
anos e estou a terminar o CEF de eletromecânica. Gosto muito da EPV, por isso vou cá
continuar a estudar, pretendo tirar o curso de
Mecatrónica Automóvel, cuja oficina da escola
está muito bem equipada. Foi um grande passo
na minha vida, sair de casa muito jovem para vir
estudar para esta escola mas não me arrependo.
Tem sido uma experiência muito positiva, que me
fez crescer muito e que vai continuar a ser uma
fonte de aprendizagem.

Olá, sou a Gabriele Rodrigues, tenho 18 anos
e estou a terminar o 12°ano, o curso Técnico
de Esteticista. Frequento a escola profissional
de Vouzela há 5 anos, e posso dizer que gostei
muito da experiência vivida durante todos estes
anos. Cresci muito profissionalmente e pessoalmente. Muito obrigada aos professores pois
sempre foram muito recetivos desde o início e
ajudaram-me imenso neste percurso.
Obrigada, EPV.

Olá! Eu sou o Rui e este foi o meu último ano da
minha passagem pela EPV.
Gostei de todos estes anos que por aqui passei,
toda a comunidade escolar foi fantástica comigo: professores, funcionários, não esquecendo os
colegas e as amizades que aqui fiz e vou levar
comigo para sempre.
É com enorme orgulho, e com a consciência
de ter aprendido que me despeço desta grande
etapa que foi a vida escolar. A todos aqueles
que pretendam um curso prático, aconselho que
arrisquem porque a EPV está e estará sempre
contigo! Hoje e sempre o muito obrigado a esta
grande oportunidade!

A EPV foi a escola que escolhi para fazer o 12º
ano pois é a escola profissional mais próxima da
minha residência e tinha o curso que eu pretendia. A EPV proporcionou-me novas experiências
e conhecimentos, pois os métodos de ensino
são muito bons. Se pretendes abraçar um curso
profissional, a EPV é a melhor opção.
Diogo Pereira

Olá! Somos a Diana e o Rafael e estamos no
último ano do curso de Esteticista e Mecatrónica
Automóvel. Gostámos muito da EPV e de tudo
o que nos proporcionou nestes 3 anos. Vamos
ter muitas saudades da escola, dos professores,
dos funcionários e das amizades que criámos.
Este último ano foi diferente mas, mesmo assim,
ficará sempre nas nossas memórias. Beijinhos e
viva a EPV.

Joana Dinis
Olá, eu sou a Joana. Estou a terminar o último
ano do curso de Esteticista.
Em relação ao meu curso acho que é, sem dúvida,
uma área muito apelativa e dinâmica que está
sempre a evoluir, o que nos leva sempre a querer
aprender mais e mais.
Agora, que estou mesmo a terminar, percebo que a
EPV foi sem dúvida uma ótima escolha. Daqui levo
boas bases para ingressar no mundo do trabalho de
uma forma confiante e levo também pessoas muito
importantes para o resto da minha vida.
Se te queres tornar num ótimo profissional, vem
para a EPV e não te irás arrepender.
Obrigada, EPV!

André Pinto
Olá, sou o André e estou a terminar o 12ºano e o
curso de Mecatrónica Automóvel. Sempre quis tirar
este curso e, como é obvio, não iria deixar escapar
esta oportunidade!
Em termos de opção de escola foi muito fácil porque
sempre ouvi falar muito bem desta escola e tive familiares a frequentá-la que me ajudaram na escolha.
A EPV é, sem dúvida, uma boa aposta para o teu
futuro.
Junta-te à EPV e serás um ótimo profissional.
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Eu fui
E.P.V.

Sou a Helena, mãe
do Miguel Portela da
Silva e aqui estou para
explicar o que levou o
meu filho a frequentar a
EPV e o curso de Técnico
de Restaurante/Bar. Primeiro,
o Miguel entrou na escola com 14 anos, para
fazer o 8º e 9º anos. Com essa idade, ele
ainda não tinha a noção do que queria para
o teu futuro, por isso, como mãe, aconselhei-o a inscrever-se num curso relacionado com
restauração, embora ele estivesse mais virado
para a mecânica. Depois de pensar acabou
por seguir os meus conselhos, o que o levou
posteriormente, no 10º ano, a escolher o curso
de restaurante/bar.
Quando o meu filho aceitou frequentar este curso, mal ele sabia que ia ter um futuro brilhante
pela frente, pois arranjou trabalho em part-time
no Restaurante “Manjar da Pedra”, nas Talhadas, durante 3 anos, passando depois a estar a
tempo inteiro, nas férias e aos fins-de-semana.
Com o passar do tempo percebi que o melhor
que o meu filho fez foi frequentar este curso
nesta escola.
O meu especial agradecimento ao Coordenador
de Curso, João Fernandes, que mostrou ao
Miguel o quão importante é nunca desistir dos
sonhos. Ele pensou em sair da escola aos 17
anos, ficando apenas com o 9º ano, o que seria
um erro muito grande, uma vez que, atualmente,
é muito difícil arranjar trabalho sem a escolaridade mínima obrigatória,
Aos restantes docentes da escola não posso
deixar de agradecer por todo o apoio e dedicação que deram ao meu filho. Se não fossem eles
a experiência não teria sido tão especial. Foram
muitos os altos e baixos, mas o mais importante
é que ele adorou, tanto o curso como a escola.
Por isso, o meu enorme bem-haja à EPV.

Estamos no nosso último ano de curso técnico
de massagem de estética e bem estar, pelo que
concluímos o nosso 12 ano com êxito, com as
melhores experiências e as melhores aprendizagens !
Se queres ser um bom profissional vem para a
Epv !
Quem não arrisca não petisca !
Carolina Silva e Liliana Silva
Olá, sou a Liliana e tenho 18 anos! Vim para está
escola tirar o curso de técnico de massagem de
estética e bem-estar. Escolhi este curso porque
sempre gostei de massagens e acho que é bem
interessante. A EPV tem professores simpáticos
e que nos ajudam em tudo que precisamos. Estou
a acabar o meu último ano e aprendi muito nesta
escola. Quero agradecer aos professores e funcionários que sempre me ajudaram e estiveram lá
quando precisei. Aconselho esta escola a todos!
Liliana Duarte
Olá, somos duas finalistas e já com saudades
da escola.
Estamos a terminar o curso de massagem de
Estética e Bem-Estar e, devido à situação em
que o nosso país se encontra, vamos fazer
estágio no concelho.
Agradecemos a disponibilidade e empenho de
todos os professores.
Estes três anos foram vividos com muita intensidade, mas também foram de muita aprendizagem.
Cláudia Matos e Carolina Santos

Olá, sou a Beatriz Ferreira e, completo agora
o meu 3 ano nesta escola! Tirei o curso de
Técnico de Massagem e Bem estar.
Apesar da mudança e da adaptação terem sido
complicadas, a EPV sempre me deu a ajuda
necessária para tudo correr da melhor forma.
Quando entrei nesta escola era uma “cabeça
no ar”, podemos até dizer que andava “perdida”
Com a ajuda desta escola encontrei o meu
destino e cresci muito, tanto a nível pessoal
como profissional!!!
A Escola Profissional de Vouzela proporciona-nos coisas incríveis, sendo uma delas o
programa Erasmus, ao qual concorri, fui
escolhida e guardo a experiência para sempre
no meu coração.
Choro todos os dias que me lembro que estão
a chegar ao fim os melhores 3 anos da minha
vida!
Tudo o que envolve a EPV tem profissionalismo,
tanto os professores como os auxiliares são
competentes, atentos e empenhados!!!
Agradeço todos os dias por ter tido a grande
oportunidade de entrar e fazer parte desta
grande família.
Sinto-me uma pessoa concretizada e devo isso
à EPV!!!
Faz como eu, junta te à EPV, eu escolhi e não
me arrependo!!!
Beatriz, 12ºB
Olá sou a Camila, tenho 18 anos, estou a tirar
o curso de Técnico de Massagem de Estética e
bem estar na EPV. Ao longo destes 3 anos, fiz
novas amizades, tive um bom aproveitamento e
os professores são ótimos. Houve sempre um
bom ambiente escolar pois os funcionários são
excelentes e estão sempre lá para nos ajudar.
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Olá, sou o Vasco, tenho 17 anos e estou no
último ano do Curso de Técnico de Mecatrónica Automóvel. Vim para esta escola com 15
anos, disposto a seguir a minha vida na área
de que mais gostava! Gostei bastante do curso
e da escola também. No ano passado, no 11º
ano, realizei um estágio onde aprendi bastante.
A passagem por esta escola abriu-me novos
horizontes, ensinou-me que há diferentes formas
de resolver/ultrapassar os problemas e realizar
as tarefas de forma mais adequada e mais acessível. Esta escola foi muito importante para mim.
Obrigado, EPV, por esta oportunidade.
A Escola Profissional de Vouzela proporcionou-nos uma experiência incrível! Fizemos amizades
que levamos para a vida .
Vasco Nogueira 12ºC

Olá, o meu nome é Maria do Céu. Sou de Vouzela e estou a frequentar o curso Técnico de
Restaurante/Bar. Eu sempre quis fazer o 12°
ano com um curso profissional e esta Escola
tinha o que eu queria. Como todas as escolas
esta tem os seus lados positivos e menos
positivos. A EPV está devidamente equipada e
tem um programa de estágios fantástico que é
o Erasmus +. Ao abrigo deste programa, tive o
grande privilégio de ir estagiar no ano passado
para Irlanda, Cork, e este ano iria para Alemanha, Berlim, mas devido à pandemia da Covid-19
não foi possível.
Esta escola tem o que se precisa para sairmos
daqui com uma grande formação profissional.

Oláááá! Eu sou a Beatriz do curso de cozinha-pastelaria!
A escola Profissional de Vouzela é uma mais-alia tanto a nível profissional como pessoal.
Proporciona-nos experiências maravilhosas, tal
como o Eramus +, onde podemos melhorar de
todas as formas, além de nos fazer conhecer o
país em questão. Além disso, os vários concursos que durante o ano aparecem melhoram a
nossa competitividade e permitem fazer vários
amigos de outras escolas.
Tanto os professores como os auxiliares ajudam
sempre que temos um problema. No ano escolar,
ao nível do curso de restauração, acontecem
serviços onde os alunos aprendem, em contexto
real, como irá ser a sua futura vida profissional.
Recomendo 100% a escola Profissional de
Vouzela!

Sou a Idalina
e sou mãe de
três rapazes
que passaram pela
EPV. O David, que fez
o curso de Restauração e esteve a trabalhar
algum tempo no restaurante onde estagiou e
está hoje a trabalhar fora da área, mas com uma
carreira promissora; o Renato, que fez o curso
de eletromecânica e que se mantém a trabalhar
na empresa onde realizou o estágio; e o Rodrigo,
finalista de restauração e que tem tido muitas
oportunidades de trabalhar nas férias e aos
fins-de-semana e que estagiou, no ano passado,
em Itália, num estágio ao abrigo do programa
Erasmus que a escola proporciona.
Pelo apoio que deu sempre aos meus filhos e
pelas oportunidades que lhes proporcionou, estou
grata à EPV e não posso deixar de a recomendar como uma boa escola, onde as pessoas se
preocupam muito com a formação pessoal e
profissional dos alunos.

É com muito carinho e ternura que falo desta
Escola que me acolheu. É aqui que deposito
toda a minha confiança e segurança, pois sou
tratado com carinho, dedicação e respeito. Sou
muito grato pela confiança nunca quebrada, pela
segurança nunca interrompida... Essa fase da minha vida não voltará nunca mais, por isso estou
muito feliz por estar aqui nessa escola, e por eu
ter começado a minha jornada escolar num lugar
tão especial como este. Estou realmente muito
grato por isso.
Ciro Cardoso, 2*C

Sou o Daniel Borges e hoje estou aqui com um
objetivo: aconselhar-vos a escolherem a EPV. Porquê? Já cá estou há dois anos e estou a terminar
o CEF de eletromecânica. Sinto-me muito feliz pelo
que aprendi nestes dois anos, pelos professores
que tive e que muito me ensinaram e por todas as
atividades que vamos realizando ao longo do ano.
Tenho a certeza que, se optarem pela EPV, não
se vão arrepender e podem contar com a minha
ajuda!

Eu sou a Ana Oliveira do 2ºC! Ir para a E.P.V foi
uma das melhores escolhas que fiz até ao dia de hoje.
A E.P.V tem professores sempre prontos a ajudar
quando é preciso, na E.P.V consegui fazer um
recomeço na minha vida, conheci amigos/as
fantásticos e superei a pior parte da minha vida.
Desde que fui para a E.P.V melhorei as minhas
notas e aprendi muitas coisas novas.
Se quiseres que te valorizem e seres alguém no
futuro escolhe a E.P.V.
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Eu fui
E.P.V.
Eu sou a Carla Lourenço do 2ºA ! Não me
arrependo de ter escolhido a E.P.V, até hoje foi
uma das minhas melhores opções.
A E.P.V tem cursos bons, professores que
estão sempre prontos para nos apoiar e para
nos ensinar, uma psicóloga que está sempre
disponível para nos colocar a autoestima no
topo, auxiliares que gostam de brincar e de dar
gargalhadas connosco e um diretor que está
sempre disponível a ajudar.
Desde que fui para a E.P.V tenho melhorado as
minhas notas, a minha autoestima e principalmente consegui arranjar amigos de verdade! Se
queres ter um futuro melhor, escolhe a E.P.V!

Helena, mãe do Luís
Matos
A EPV é uma
escola boa para dar
aos nossos filhos a
possibilidade de irem
mais longe do que os
pais foram. Lá aprendem
uma profissão e ficam bem
preparados para a vida profissional. Mas também se preocupam com os nossos filhos e os
preparam para serem melhores pessoas. É uma
escola onde me sinto descansada, pois a comunicação com os pais é muito frequente e temos
sempre informações sobre os nossos filhos.

Olá, chamo-me João Graça e sou finalista do
curso de Mecatrónica Automóvel. Vim para
esta escola há 3 anos, e hoje reconheço que foi
uma das melhores escolhas que já fiz. Optei por
este curso porque sempre tive o “bichinho” pela
mecânica e quis alargar os meus horizontes. E
este curso é, sem dúvida, uma mais-valia porque
temos aulas práticas e estágio onde pomos à
prova o que aprendemos ao longo dos 3 anos de
frequência neste curso.

A passagem pela Escola Profissional de Vouzela
foi fundamental na minha formação pessoal e
profissional. Ajudou-me a escolher a área que
pretendia, abriu-me caminhos, e permitiu-me
concluir o curso com sucesso. A escolha de
um curso profissional, no meu caso pessoal
Mecatrónica Automóvel, deveu-se ao facto de
eu gostar desta área e de me possibilitar, após
terminar o curso, estar apto para ingressar no
mundo do trabalho.
Na minha opinião, foi uma opção muito positiva,
pois gostei bastante do curso. Adquiri conhecimentos e competências em áreas distintas, pois
é um curso bastante abrangente, apresentando
uma série de conteúdos importantes e muito valiosos na formação de qualquer técnico da área.
Sinto-me feliz e realizado com o meu percurso
escolar, sobretudo por ter frequentado este
curso que me abriu portas no mundo do trabalho
e me foi possibilitando a realização de pequenos
trabalhos de forma autónoma, no dia a dia.
Para concluir este percurso de 3 anos, tive de
realizar uma prova de final de curso, a Prova
de Aptidão Profissional, onde deveria aplicar
conhecimentos e competências adquiridas. O
Diretor de Curso. Eng. José Silva, deu-me a
escolher um tema que servisse de mote ao meu
trabalho e escolhi fazer um carro de drift, por
mim financiado, que foi um grande desafio tanto
para mim como para os meus colegas de grupo.
Apesar dos obstáculos que foram surgindo ao
longo da sua construção, convém evidenciar que
o mais importante foi, sem sombra de dúvida, o
trabalho em equipa para os podermos ultrapassar e com eles aprender num objetivo comum:
conceber algo e ter sucesso na nossa prova.
Num mundo cada vez mais competitivo, a via
profissional é uma mais valia para qualquer estudante que tenha oportunidade de a frequentar,
seja em que área for.
Nikolas F.

Olá, chamo-me Rafael Corredoura, estou a
terminar o CEF de eletromecânica e gostei muito
do meu curso. No próximo ano, quero continuar
a estudar na EPV, mas no curso de Mecatrónica
Automóvel. A escola tem oficinas muito bem
equipadas e isso motiva-me bastante.
Este período em que estivemos em confinamento
por causa da COVID-19 foi difícil, porque, apesar
de continuarmos a ter aulas e de a escola nos
continuar a dar todo o apoio, não estarmos com
os professores, não podermos praticar nas oficinas e não convivermos com os amigos fez-nos
dar mais valor à escola como a conhecíamos. E
claro que tem sido mau para a dieta, porque, em
casa, come-se mais e não se faz exercício!

Olá, chamo-me Cláudio Sena e sou finalista do
curso de Mecatrónica Automóvel. Sempre ouvi
falar bem desta escola e como tinha um curso
que gostava de tirar, arrisquei e foi a melhor
escolha. Os professores são muitos prestáveis e
sempre prontos a ajudar. Foram 3 anos em que
aprendi muito e fiz amizades que levo para toda
a vida. Quero agradecer à escola todo o apoio
que me deu, ao longo destes 3 anos.
Cláudio Sena, 12ºC

O ambiente na escola é bom, tal como a relação
entre os alunos e os professores. Os professores têm uma enorme paciência para ensinar e
explicar a matéria que está a ser lecionada, o que
resulta em bons resultados.
Ricardo Daniel Marques 12º C
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Projeto Mais Contigo
O Projeto + Contigo, dinamizado pelas
Enfermeiras Carolina Santos e Celeste
Santos, foi sendo desenvolvido ao longo do 2º e 3º período, para as turmas
do 1ºA e 10ºA , com sessões nos dias
29 de janeiro, 12 de fevereiro e 4 de
março. Neste projeto foram trabalhados temas como a “Adolescência” e
a “Resolução de Conflitos”. O projeto
que culminou com a Comemoração do

Workshop RITUAIS DE SPA
Este ano temos contado com a presença da Sónia Duarte, responsável de
Bem-estar do grupo ForLife (Cabeleireiro e Estética), que muito amavelmente
se tem disponibilizado para partilhar
um pouco do seu conhecimento no
mundo da Estética, Beleza e Bem-Estar
com as nossas alunas dos cursos de
Massagem de Estética e Bem-Estar e
de Esteticista.

Mais uma vez, no dia 10 de fevereiro,
as nossas alunas tiveram o prazer de
usufruir do workshop “Rituais de SPA”.
As nossas alunas e a EPV agradecem
toda a amabilidade e disponibildade
demonstrada!

dia “+Contigo”, no dia 12 de março foi
uma experiência enriquecedora para os
intervenientes. O trabalho continua!!! O
nosso muito obrigado às Enfermeiras
dinamizadoras e aos alunos, pelo empenho e motivação! Gratos pela excelente
parceria com a UCC Lafões –Unidade
de Cuidados na Comunidade (ACeS Dão
Lafões – ARSC).
Juntos somos mais fortes!
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12 de fevereiro

Visita de Estudo
ao Departamento dos
Têxteis e Design de Moda
No dia 12 de fevereiro de 2020
a turma 11º B do Curso Técnico
de Design de Moda acompanhada pelas professoras Filipa
Ferreira, Catarina Pinheiro e
Eugénia Morgado visitaram um
dos mais conceituados e antigos Museus do país no que aos
têxteis diz respeito. No Museu
dos Lanifícios da Covilhã foi-nos
feita uma demonstração sobre
a evolução de todo o processo
da lã desde a matéria prima,
passando pela tinturaria até ao
fio e do fio à transformação do
tecido em tecelagem. Pudemos
observar também a evolução
dos métodos da tinturaria, a
evolução dos teares manuais

aos teares industriais e a evolução da maquinaria têxtil. Da
parte da tarde visitámos a Universidade da Beira Interior, UBI
que possibilitou aos alunos da
nossa escola uma oportunidade
de um primeiro contacto com
a realidade do ensino superior,
bem como a abertura de novos
horizontes. No decorrer desta
atividade, a UBI proporcionou
aos seus visitantes um conjunto
de experiências e demonstrações no âmbito do Design de
Moda e da Arquitetura. A visita
à UBI teve o objetivo de motivar
a continuação de um percurso
académico de sucesso nos nossos alunos.

SABER-FAZER…
E BEM!

Com objetivo de motivar os alunos e promover a aquisição de competências de
saber-saber e saber-fazer, os professores
desenvolvem, ao longo do ano, atividades aproximadas ao contexto real de
trabalho. Assim, no dia 10 de fevereiro
os alunos das turmas CEF 1ºA e 2ºC de
Cozinha, no âmbito do módulo de Doçaria Internacional de Sobremesas, presentaram a comunidade escolar com várias
delícias! Contamos que seja o primeiro
de muitos!
No mesmo dia, a turma do 10ºA colocou
os seus dotes à prova e fez magníficos
trabalhos em fruta. Já no dia 21 de fevereiro, no âmbito do módulo de “Cozinha
Internacional-Continente Asiático–Índia”
os nossos alunos do 12ºA confecionaram
algumas iguarias !
Parabéns a todos os intervenientes!
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Dia dos Afetos
Sempre na linha da frente no que às parcerias
diz respeito, a E.P.V. fez uma parceria com a Universidade Sénior para assinalar o Dia dos Afetos.
Desta forma, no dia 14 de fevereiro, as turmas de
Massagem de Estética e Bem-Estar e de Esteticista
proporcionaram à comunidade local momentos de
grande relaxamento e cuidado! Estas iniciativas
são muito importantes, pois permitem às alunas
praticarem em contexto real de trabalho e adquiriram competências transversais.

PARLAMENTO DO JOVENS
– 2019/2020
VISITA DE ESTUDO A LAMEGO
No dia 28 de fevereiro os alunos das turmas A do
12º ano e 11ºA rumaram à cidade do Lamego,
organizada pelos professores Maria Cunha Rocha
e João Fernandes. Chegados ao destino, começaram por dar início à visita de estudo à Escola
de Hotelaria e Turismo. Foram guiados por uma
guia que lhes mostrou a estrutura da escola e
por fim tiveram uma pequena apresentação com
o Diretor Pedagógico, sobre a escola. Seguiu-se a
viagem para o parque da Senhora dos Remédios,
onde degustaram um almoço fornecido pela nossa
escola. Às 14 :00 horas chegaram às Caves da
Raposeira, onde foi apresentado todo o processo
de fabricação do espumante. Foi um dia diferente,
repleto de experiências interessantes.

O tema do Parlamento dos Jovens deste ano letivo foi a “Violência
Doméstica e Violência no Namoro”. Um tema impactante, atual e
pertinente.
A nossa Escola iniciou a sua participação em mais um projeto “Parlamento dos Jovens” em finais de setembro, quando as professoras
responsáveis pelo seu desenvolvimento, Zita Laranjeira e Ana Guimarães, iniciaram a divulgação do tema para este ano letivo, junto de
todas as turmas do nível IV.
A Sessão Escolar foi realizada na Escola, no final de janeiro, tendo sido
eleitos para a representar os alunos: Érica Fortes, do 10ºC, Esmeralda
Gonçalves, do 10ºA, como primeira e segunda deputadas efetivas e o
aluno Guilherme Souza do 10ºC como deputado suplente. Desta sessão
saíram também as medidas que formaram o projeto de recomendação
que a nossa Escola apresentou em março na sessão distrital, em Viseu.
Consideramos que este jogo contribui para preparar os alunos para o
exercício da cidadania, nomeadamente ao nível da participação democrática em atos eleitorais e ao nível do desenvolvimento da capacidade
argumentativa e do espírito crítico, conducentes à escolha e partilha
de soluções para problemas comuns.
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CONFERÊNCIAS TEEN
No âmbito da 9º edição do projeto WANTED – Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões,
realizou-se na tarde do dia 27 de fevereiro, no
Auditório do Centro Municipal de Cultura, a Conferência Teen.
Estas conferências têm como objetivo proporcionar
aos alunos do ensino secundário e profissional o
contacto com jovens empreendedores nacionais,
através das suas histórias, contadas na primeira
pessoa. O anfitrião deste ano, convidado para este

No passado dia 10 de janeiro, a turma
do 1º A teve a oportunidade de deslocar-se ao Museu Municipal de Vouzela
para desfrutar da exposição itinerante
“O Futuro é Amanhã!” no âmbito das
Alterações Climáticas.
Esta mostra surgiu da necessidade
de consolidar e divulgar os resultados
patentes no Plano Intermunicipal de
Adaptação às Alterações Climáticas
do território de Viseu, Dão e Lafões e
enquadra-se no projeto “O Futuro é
Amanhã”, cujo principal objetivo é motivar a reflexão, debate e divulgação da
problemática das alterações climáticas.

ciclo de conferências que se realiza em toda a
região Viseu Dão Lafões, é José Pedro Moura, um
Bioquímico, com doutoramento em Psicologia,
com um percurso feito na área empresarial que,
apesar de vários sucessos e fracassos, se sente feliz
e realizado. Com o seu testemunho, deixou uma
mensagem de incentivo aos jovens para abraçarem
novas ideias e projetos inovadores. Já o jovem vouzelense, Luís Lobo, transmitiu uma grande lição
sobre voluntariado e solidariedade.

Tratou-se de uma exposição com um
espaço singular, diferenciado e inovador
de acesso ao conhecimento, assente em
estratégias de intervenção baseadas
na experiência e na reflexão sobre os
fenómenos decorrentes das alterações
climáticas. Partindo de questões simples e de desafios para mobilizar os
alunos, pretendeu auxiliar a descoberta
desta temática e criar um espírito de
conhecimento pela experiência e visualização, promovendo a adoção de atitudes e comportamentos que atenuem
e mitiguem os impactos negativos das
alterações climáticas no mundo.

PAP’s
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Os alunos do 12º C, do Curso Técnico
de Mecatrónica Automóvel, encontram-se a realizar as suas PAP’s - Prova de
Aptidão Profissional, a prova prática
de final de curso. Estes projetos do
12º Ano são desenvolvidos entre os
meados de novembro até ao princípio
de maio, constituindo um verdadeiro
desafio às suas capacidades e talentos,
colocando à prova todo o seu potencial,
criatividade, dinamismo e autonomia.
Enquanto diretor de curso, não poderia
deixar de relevar todo o trabalho, dedicação, empenho, e o forte espírito de
camaradagem dos alunos, na respetiva
execução dos seus trabalhos. Além de

trabalhosos, este ano devido à situação
pandémica que vivemos, estes projetos
sofreram uma interrupção aliando-se
assim uma forte mistura de sentimentos, que é perfeitamente normal nestas
situações. Decididos e focados nas
suas tarefas, apesar de todas as adversidades que vão surgindo ao longo do
percurso, têm conseguido alcançar as
várias etapas sem nunca evidenciarem
vontade de desistir corroborando a
citação de Louis Pasteur: “Sejam quais

forem os resultados com êxito ou não,
o importante é que no final cada um
possa dizer: ‘fiz o que pude’.”
Os trabalhos são realizados em grupo,
havendo a destacar a realização de um
restauro do uma Florett RS, BMW drift
e Fiat 600 Abarth.
Parabéns, meus caros alunos, pelos vossos trabalhos e pela vossa caminhada!
O Diretor de Curso, Eng. José Silva

Enquanto professora e diretora de turma do 12ºC, composta
pelo curso de Mecatrónica Automóvel e pelo curso de Esteticista, quero felicitar a minha turma da qual sinto um enorme
orgulho, pois, apesar das adversidades, estão a cumprir e a
levar muito a sério a concretização dos seus trabalhos de final
de curso. Este ano letivo foi, como todos sabemos, atípico, no
entanto quando foi possível os alunos regressaram à Escola
para concluir os seus trabalhos.
Os alunos de Mecatrónica Automóvel, acompanhados pelo seu
diretor de curso, Eng. José Silva, têm cumprido e levado muito
a sério as tarefas com vista à conclusão dos seus projetos.
Quero evidenciar, também, o trabalho, o empenho, a dedicação, das meninas do Curso de Esteticista na execução dos seus
projetos e no desempenho prático com a aplicação e realização
de vários tratamentos de beleza que foram efetuando no dia
a dia, sob a orientação da Diretora de Curso, Profª Aline Ferreira. São alunas responsáveis, determinadas, empenhadas e
focadas, que irão ter um futuro brilhante no mundo da beleza!
A todos desejo o melhor! Que sejam muito felizes e concretizem todos os seus sonhos.
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PAP BMW Drift

PAP Fiat 600 Abarth PAP
O nosso grupo de trabalho é constituído por 7 elementos:
André Pinto, David Caso, Dylan Pereira, Edgar Almeida,
Rafael Lima, Rui Rodrigues e Vasco Nogueira. O tema da
nossa PAP, Prova de Aptidão Profissional, é um Fiat 600 com
o kit Abarth e com o motor de uma gsxr750. A pensar na
segurança do carro, começámos por construir uma rollbar
interior e, na aplicação do motor, fizemos bastantes alterações tanto a nível do interior como do exterior para que o
carro ficasse diferente e chamasse a atenção. Reconhecemos
que este projeto é bastante interessante, por ser um carro
clássico e por não haver muitos com alterações deste género.
As tarefas foram partilhadas entre todos os membros do
grupo, tendo o trabalho decorrido com normalidade. Conseguimos trabalhar em grupo de forma positiva e, quando
havia dificuldades, contámos com o apoio do nosso professor
que foi sempre muito recetivo e nos deu alguns conselhos
e ideias relativamente ao nosso trabalho. Devido à situação
de pandemia do COVID-19, estivemos ausentes durante 2
meses, o que atrasou o nosso plano, entretanto voltámos e
retomámos o trabalho, que tem evoluído a um bom ritmo.
Acreditamos acabar o nosso carro no timing certo e sonhamos com a possibilidade de ver um Fiat 600 no Rally
Constálica. Porque não?

O Diretor de Curso. Eng. José Silva, deu-me a escolher um
tema que servisse de mote ao meu trabalho e escolhi fazer
um carro de drift, financiado por mim, que foi um grande desafio tanto para mim como para os meus colegas de grupo:
João Graça, Diogo Oliveira, Diogo Pereira, Miguel Figueiredo,
Cláudio Sena, Gonçalo Dias. Apesar dos obstáculos que
foram surgindo ao longo da sua construção, convém evidenciar que o mais importante foi, sem sombra de dúvida,
o trabalho em equipa para os podermos ultrapassar. Com
afinco abraçámos um objetivo comum: conceber algo e ter
sucesso na nossa prova.
Num mundo cada vez mais competitivo, a via profissional
é uma mais valia para qualquer estudante que tenha oportunidade de a frequentar seja em que área for.

PAP
Kreidler
Florett RS
Olá, somos o João Nunes e o Ricardo Marques e ambos
finalistas do curso de Mecatrónica Automóvel. Estamos neste momento a trabalhar no nosso projeto da PAP, Prova de
Aptidão Profissional, cujo tema é o restauro de uma Kreidler
Florett RS. Apesar de sermos apenas dois no grupo, achamos que é bom trabalhar em conjunto, pois ajudamo-nos
mutuamente e ambos desenvolvemos competências como
equipa. Acreditamos estar bem orientados, pois, apesar de
alguns imprevistos, fomos sempre fazendo o nosso melhor
no decorrer do trabalho.
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Técnico de Cozinha/Pastelaria
e Restaurante/Bar
Os alunos dos cursos de restauração,
Técnico de Cozinha/Pastelaria e de
Técnico de Restaurante /Bar desenvolveram, ao longo do ano letivo, os projetos de PAP a que se propuseram no
início do ano. Quando foram apresentados os objetivos e a estrutura deste
trabalho, a maior parte dos alunos
mostrou-se assustada e com dúvidas

sobre a capacidade de o realizarem.
No entanto, rapidamente ganharam
confiança e gosto no projeto, tendo
sido determinante o apoio dos seus
diretores de curso, lembrando-os que
o trabalho deve incidir sobre competências já adquiridas e seu aprofundamento. De um modo geral, os alunos
trabalharam de forma consistente e

responsável, tendo já concluído todos
os trabalhos teóricos. Há temas muito
variados e que possibilitam uma “viagem” gastronómica muito completa!
Falta ainda a prova final, que consiste
numa prova prática, onde demonstrarão alguns dos conhecimentos adquiridos no curso e no projeto. A todos
desejamos muitas felicidades!

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL-ELETROMECÂNICA
Os alunos do 12º B, do Curso de Técnico de
Manutenção Industrial – Eletromecânica estão a
desenvolver as suas PAPs até meados de julho. Em
circunstâncias normais as Paps já estariam terminadas e os alunos encontrar-se-iam a estagiar nas
empresas. No entanto, devido à pandemia, os alunos tiveram de interromper o desenvolvimento das
suas provas, tendo voltado a retomá-las no dia 18 de
maio, respeitando todas as normas de segurança.

O desenvolvimento deste projeto coloca à prova,
das mais diversas formas, todo o seu potencial e
autonomia dos alunos.
Os trabalhos foram realizados em grupos, com temáticas diversas, a saber: misturador de argamassa, vassoura hidráulica e um triturador de vidro e de
plástico. A sua defesa será efetuada no final do mês
julho, após a conclusão da Formação em Contexto
de Trabalho, que este ano se realiza na escola.
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A E.P.V. apoia as
instituições da região
através da produção de
viseiras

Técnico de Massagem
de Estética e Bem–Estar
As alunas finalistas do Curso de
Massagem de Estética e Bem-Estar
desenvolveram, ao longo do ano,
os seus projetos, que abrangem as
mais diversas áreas da massagem e
do bem-estar. Algumas delas tiveram
como ponto de partida a situação
clínica de familiares/amigos e/ou
problemas estéticos na adolescência
e testaram neles a sua tese. A aluna
Beatriz Ferreira defenderá o tema
“Massagem modeladora no combate
à celulite”, a Carolina Santos “Drenagem Linfática em Mastectomia”,
a Carolina Silva “Termoterapia como
técnica coadjuvante na massagem
descontraturante”, a Cláudia Matos
pretende demonstrar os “Benefícios
da Massagem Terapêutica no Sistema
Circulatório/Articular em caso de
Paraplegia”, a Liliana Silva “Argiloterapia no controlo anti seborreico”, a
Liliana Duarte estudou uma terapia
ancestral “A Massagem Ayurvédica e
os Doshas- transformação de aspetos
característicos de Pitta para Kapha”,
a Camila Esteves focou-se num tema
pertinente “Tratamento de lombalgias
durante a gestação” e, finalmente, a

Continuando com a sua missão
solidária e querendo ajudar as
instituições na luta contra este
inimigo invisível que nos ataca
sem dar tréguas, a EPV pôs em
prática um plano de ajuda às instituições da região, produzindo
dezenas de viseiras de proteção.
Os obreiros deste projeto foram
o Rúben Cravo e o professor
Fernando Batista, que puseram
mãos à obra e imprimiram mais
de uma centena de viseiras. Os
trabalhos foram impressos na
impressora 3D que a EPV construiu na própria escola.

Sílvia Tavares estudou “a “Massagem
relaxante no combate a cefaleias”. A
defesa dos trabalhos será no próximo
mês de julho, após o término da F.C.T.
Relativamente à F.C.T., a estreita colaboração entre a Diretora de Curso,
Inês Paiva, pais e alunas, permitiu
que todas as alunas pudessem ser
colocadas a estagiar. Este ano, devido à pandemia, as valências dos
Spas e Termas ainda se encontram
encerradas, pelo que as entidades de acolhimento foram
essencialmente clínicas de
fisioterapia, ginásios e
uma entidade privada
de apoio a idosos. As
alunas fizeram uma
primeira par te da
F.C.T. na escola, de
18 a 29 de maio,
perfazendo 80 horas, tendo iniciado,
no dia 1 de junho,
nas entidades de
Desde que se verificou a interrupção das auacolhimento, as reslas presenciais durante o mês de março, a EPV
tantes 240 horas.
acelerou todos os procedimentos para fazer a
entrega dos tablets com teclado incluído a todos os alunos, de modo a permitir que estes
tenham as melhores condições para o ensino à
distância. Aqui, realizam-se sonhos!

escola Profissional de Vouzela

a tua escola

