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ada vez mais se fala em ensino e formação profissionais como forma de tornar as empresas mais competitivas, mais inovadoras, com melhor desempenho e
como fator fundamental de uma política mais social,
potenciando o emprego.
Por toda a Europa, os estímulos ao ensino e formação profissionais, como via de terminar o ensino secundário e entrar
na vida ativa, são muitos. Para além disso, existem redes de
escolas geridas regionalmente que impedem a duplicação
da mesma oferta e especializam cada uma das escolas com
cursos mais adequados às necessidades do mercado de trabalho de cada um dos territórios. Paralelamente, são criados
programas vocacionais com o intuito de aumentar a ida dos
alunos para o ensino profissional e de os preparar para a
inclusão e para a vida ativa.
A título de exemplo, a Áustria, a Bélgica, a Eslováquia, a Eslovénia, a Finlândia, a Holanda, entre outros têm entre 60% a
70% de alunos a seguirem cursos profissionais no momento
em que entram no ensino secundário. Portugal situa-se nos
40%.
Urge, portanto, pensar a rede regional e nacional de escolas
profissionais, identificar as áreas onde faltam profissionais,
requalificar e equipar as escolas profissionais com tecnologia
de ponta com o objetivo, sobretudo no interior, de conseguirmos atrair empresas tecnologicamente mais evoluídas e com
produtos e serviços mais sofisticados. A ver vamos se a tão
proclamada Bazuca Europeia nos vai ajudar a resolver estes
e outros problemas.
Até logo!

O diretor pedagógico,
José Lino Tavares
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O professor não ensina, mas arranja modos de a própria
criança descobrir. Cria situações-problemas.

Jean Piaget
Entrega de Kits aos alunos EPV

REGRESSO ÀS AULAS …EM SEGURANÇA

Receção aos
Encarregados de Educação
No dia 16 de setembro e num ano letivo que inicia de forma
muito particular, devido à situação de pandemia em que vivemos, demos as boas-vindas aos Encarregados de Educação
dos alunos da EP Vouzela.
Apesar de todas as contingências provocadas pela pandemia,
entendemos que este acolhimento é muito importante, pois
cada Encarregado de Educação precisa de sentir que os seus
educandos estão em boas mãos. 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 os alunos vivem no
decorrer do seu percurso académico são também os nossos.
Da nossa parte, mantém-se o compromisso ACOLHER, FORMAR
E INTEGRAR e de fazer tudo para enfrentar os desafios que
esta nova realidade nos obriga.
Estamos preparados, podem contar com a EPV !

Na abertura de mais um ano letivo, entregámos
a todos os nossos alunos um Kit composto por
material didático e material de proteção:
- Gel desinfetante
- Máscaras de proteção
- Revista EPV
- Caderno EPV
- Lápis e caneta
- Sweat EPV
A entrega deste kit parte de um investimento realizado pela Escola Profissional de Vouzela, com o
objetivo de favorecer a integração e o regresso à
escola dos nossos alunos,
proporcionando-lhes
também alguns
dos materiais
necessários à
sua proteção
individual e
outros para
apoio ao estudo
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NOVAS TURMAS

2020/2021

Sempre atenta às expetativas dos alunos e às necessidades do mercado de trabalho da região Dão-Lafões, abrimos QUATRO
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 exclusivamente pelo Técnico de Manutenção Industrial- Eletromecânica ; a turma C, Técnico de Mecatrónica
Automóvel, e, finalmente, a turma D agrega os cursos de Esteticista e o de Técnico de Maquinação e Programação CNC.
Para além disso, abrimos um Curso de Educação e Formação (CEF) de Cozinheiro e outro de Eletromecânico de Manutenção
Industrial, ambos de nível II, tipo 2

Técnico de Cozinha-Pastelaria
+Técnico de Restaurante-bar (10ºA)
A taxa de empregabilidade continua a ser determinante para
esta escolha formativa, pois pretendemos que todos os nossos alunos, ao terminarem o seu curso, sejam rapidamente
integrados no mercado de trabalho. É 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.

Técnico de Manutenção
Industrial/ Eletromecânica (10ºB)
O curso Técnico de Eletromecânica é um dos cursos com
maior procura, pois tem cada vez mais saída em termos
de empregabilidade. 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.

Técnico de Mecatrónica Automóvel
(10ºC)

Cientes de que os automóveis e as motas são a paixão de muitos jovens, abrimos este ano o curso de Mecatrónica Automóvel.
O número de alunos escritos veio provar que esta foi uma excelente aposta.
Este é um curso muito dinâmico, versátil e com uma grande
componente prática, em que os alunos podem e devem sujar as
mãos, montando, desmontando, transformando e inventando.
Ei-los preparados para este desafio! Bem-vindos!
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Técnico de Maquinação e Programação
CNC+ ESTETICISTA (10ºD)

O curso de Esteticista já vai na sua terceira edição! É
um curso bastante bem estruturado, assente 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.

Já o curso de Técnico de Maquinação e Programação CNC
abriu pelo segundo ano consecutivo! Apesar de ser um curso relativamente desconhecido do público, é uma aposta de
futuro, visto que o C.N.C. apetrecha quase todas as oficinas
modernas. Este profissional está apto 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 ELETROMECÂNICO DE EQUIPAMENTOS (Tipo 2)
Uma vez mais, a nossa aposta foi no CEF de Cozinheiro e
no CEF de Eletromecânico de Equipamentos Industriais de
nível 2, com a duração de 2 anos. 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 ou 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.
Este técnico está apto para:
– Proceder à montagem e colocação em condições de funcionamento dos subconjuntos mecânicos, elétricos, eletromecânicos e de automação.
– Diagnosticar as avarias dos elementos nos sistemas mecânicos, elétricos, eletromecânicos e de automação.
– Realizar a conservação e manutenção preventiva dos equipamentos.
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20 de OUTUBRO
DIA MUNDIAL DE
COMBATE AO BULLYING

Stop Bullying
Enquanto escola, temos o dever
de apelar a toda a comunidade
escolar da EPV para importância
de estarmos conscientes para esta
forma de violência. Em qualquer
que seja a circunstância que ocorra, é fundamental incentivar as
vítimas a denunciarem estas graves situações e encontrar formas
de as prevenir.
A E.P.V. continua empenhada em
fomentar nos nossos alunos atitudes e valores como a empatia, a
inclusão e o respeito pelos outros e
pela diferença, consciencializando-os de que o Bullying é um problema de todos.
Vale a pena frisar que os autores
de Bullying são responsabilizados
pela prática dos crimes, mesmo
que sejam menores entre os 12 e
os 16 anos!

CIM Viseu Dão Lafões
atribui prémios à
Escola Profissional de Vouzela
Pelo facto da Escola Profissional de
Vouzela ser uma das escolas da Região Viseu Dão Lafões com uma maior
taxa de participação nos projetos de
empreendedorismo, nomeadamente
através dos contributos dados pela
EPV no concurso de ideias de negócio
WANTED BUSINESS IDEAS, a CIM Viseu
Dão Lafões contemplou a EPV com dois
computadores portáteis, duas estantes/
armários para as salas de práticas dos
cursos de Esteticista e Técnico/a de
Massagem de Estética e ainda uma
vitrina de exposição, tudo no valor de
1 500€.
Registe-se que, na vitrina agora adquirida, entre outras distinções atribuídas à
EP Vouzela, estão os troféus recebidos
em 2018 pela vitória do projeto “BombomZela” no concurso Municipal de
Ideias de Negócio - Wanted Business
Ideas, na Final Intermunicipal deste
mesmo concurso de ideias de negócio,
num percurso que levou a EPV até ao
reconhecimento internacional através
do 1º lugar no concurso “Entrepreneurship Education: A Road of Success” que
decorreu nos Açores.

No âmbito da atribuição deste prémio,
foi com muito gosto que recebemos a visita de representantes da CIM Viseu Dão
Lafões e do Município de Vouzela, que
nos entregaram os prémios. Seguiu-se
uma visita às instalações. Houve ainda
tempo para uma oferta de algumas
lembranças por parte da EPV, que foram
entregues juntamente com as máscaras
de proteção feitas pelas alunas do curso
de Técnico/a de Design de Moda.
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O dia 7 de outubro é sempre um dia muito especial!
É um dia de grande orgulho para a família E.P.V., pois é dia de aniversário.
Assim, neste dia foi simbolicamente
assinalado o 29º Aniversário da Escola
Profissional de Vouzela.
A cerimónia que decorreu ao ar livre foi
marcada pelo momento em que alunos,

confecionado pelos alunos/as do curso de Cozinha/Pastelaria, foi, depois,
servido como sobremesa, no remodelado refeitório da Escola Profissional
de Vouzela.

Quantos sonhos? Quantos desafios?
Quantos futuros começaram a ser delineados aqui? No ensejo de reatarmos
laços com antigos alunos, outrora
crianças hoje homens feitos, lançámos

professores e funcionários da escola
cantaram os parabéns à EPV, cumprindo todas as normas de segurança.
O bolo de aniversário, brilhantemente

Este dia leva-nos sempre a reavivarmos
memórias e a questionarmo-nos sobre
quantos rostos já passaram por esta
escola, no decorrer destes 29 anos?

o desafio de nos enviarem fotos antigas
de momentos na EPV! O resultado foi
surpreendente!
Parabéns a toda a Comunidade Escolar da EPV!

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO COVID 19
No âmbito da Prevenção da Covid-19, estiveram na EPV os
nossos parceiros do Centro de Saúde de Vouzela, recebidos
pelo Diretor Pedagógico José Lino Tavares e a Educadora
Social Luísa Maia.
As senhoras Enfermeiras dinamizaram diversas ações de
sensibilização para as turmas 1ºA, 2º A e os 10º anos.

Os Cursos de Restaurante/ Bar e Cozinha/Pastelaria, prepararam um coffee break para as Enfermeiras, no novo bar
da sala do Restaurante do Formação. Gratos por mais esta
partilha, neste momento em que todos os esclarecimentos
são uma mais valia.
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HALLOWEEN

Mais uma vez a E.P.V. fez questão de
assinalar o Dia das Bruxas, Halloween,
em inglês. O termo tem origem na
expressão em inglês “All Hallow’s Eve”
(Véspera de Todos os Santos), pois é
comemorado um dia antes do feriado
de 01 de novembro. Teve origem nos antigos povos da Grã-Bretanha e Irlanda,
que acreditavam que na véspera do Dia
de Todos os Santos, os espíritos voltavam voltavam para suas casas.
Com este espírito e em interdisciplinaridade, todos os cursos estiveram

envolvidos numa curiosa celebração de
Halloween, onde os alunos puderam colocar a criatividade à prova. No âmbito
de um workshop de costura e aplicações
do curso de Design de Moda, foi-lhes
lançado o desafio de personalizar a
sua máscara de proteção individual.
Após essa atividade prática, decorreu
uma sessão fotográfica, tendo sido
escolhidas as fotos para colocar a votação online, com o objetivo de eleger as
máscaras de Halloween mais criativas.

Após o workshop, cada um dos participantes ficou com a sua própria máscara
de proteção individual.
Já o curso de Cozinha/Pastelaria
confecionou deliciosos e assustadores
cupcakes temáticos.
O curso de Esteticista assinalou este dia
maquilhando os alunos.
Foi um dia diferente, com muita diversão!

9

E.P.V. mais segura
Para reforço da segurança, a Escola Profissional de Vouzela tem
instalado um novo sistema de controlo de entradas e saídas.

TRABALHANDO O
SABER-FAZER
Um dos grandes trunfos da nossa escola é a aposta no “saber-fazer”, é o
Know –how que os nossos alunos vão
adquirindo diariamente.
Com esse objetivo, a turma do 12º A, do
Curso de Restauração da Escola Profissional de Vouzela, presenteou-nos com
uma amostra dos trabalhos realizados
no âmbito do Módulo de Cozinha e Doçaria Tradicional Portuguesa, a saber:
- Cabrito Assado à Covilhã;

Desde o mês de setembro que a
EPV conta com um novo sistema
para controlo de entradas e saídas
do recinto da escola. Com estes
equipamentos, a entrada de pessoas
a pé é feita mediante a passagem
de cartão individual dos alunos/
funcionários. Além da leitura dos
cartões, o torniquete permite também a possibilidade de controlar o
acesso através do reconhecimento
facial. Por outro lado, a segurança
está também reforçada com a cancela colocada à entrada da escola,

onde só entram viaturas previamente
identificadas/autorizadas pelos serviços da EPV. No caso de serem viaturas identificadas e com registo na
base de dados, é feita a leitura das
matrículas e a subida da cancela é
automática. Nas restantes situações,
o acesso ao recinto da EPV faz-se
apenas mediante autorização dada
após tocar a campainha.
Em ambas as situações, tudo fica
registado através do sistema de
videovigilância instalado.

WORKSHOP DE ESTÉTICA

- Leite Creme;
- Bolo de Noz;
- Pudim de Pão;
- Doce de Ovos.
O ano letivo começa, assim, da melhor
maneira!

De Aprendiz a Mestre
A Mariana Fernandes terminou o
curso de Estética em julho de 2020.
No dia 12 de novembro, contámos
com a sua visita para partilhar a
sua experiência enquanto aluna
EPV, mas também enquanto jovem
empresária e profissional do ramo
da Estética. A turma do 10ºD de
Esteticista recebeu esta visita
com entusiasmo. Foi um momento de partilha, em que a
aluna partilhou experiências
e vivências na escola.
Estas iniciativas são importantes na medida em que

permitem aos novos alunos terem
a perspetiva de quem por aqui passou. Obrigada, Mariana!
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It´s Christmas time…
VII MISSÃO CO(O)LABORAR
Neste Natal, é tempo de ajudar!

É COOL CO(O)LABORAR!

Imbuídos deste espírito, realizámos, uma vez mais, a MISSÃO CO(O)LABORAR!
Esta iniciativa anual, é um apelo à generosidade
da comunidade escolar da EPV. Todos são desafiados a trazer bens alimentares com o objetivo
dos mesmos serem distribuídos por CABAZES
DE NATAL para entregar às famílias dos alunos
que mais precisam.
Pretende-se, a cada ano, tornar o Natal mais
solidário, para que não faltem bens alimentares
essências a nenhum dos nossos alunos.
Fica uma nota de agradecimento a todas as
pessoas que contribuíram para o sucesso da 7ª
edição da Missão Co(o)laborar!
Graças a esta iniciativa que envolveu a comunidade escolar da EPV, conseguimos criar cabazes de alimentos, maioritariamente compostos
por bens de primeira necessidade, e com isso
proporcionar um Natal melhor a quem mais
precisa.
Obrigado!

OS AMORES DA CLARA
Os animais também merecem
um Natal melhor!
Por isso mesmo, alunos e
professores da EPV, no âmbito da componente de Cidadania e Desenvolvimento,
decidiram levar a cabo uma
campanha de angariação de
alimentos para oferecer aos
Amores da Clara.
E sim, cães e gatos demonstraram toda a sua felicidade
e gratidão ao receber a nossa
visita e os bens alimentares
que lhes levámos.

Sem dúvida, uma atividade
para repetir porque é sempre
bom apoiar boas causas!
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Os alunos/as da turma de Restauração do 12 A confecionaram
doces tradicionais de Natal como a
Torta de Azeitão, as Rabanadas e o
Pão-de-Ló de Alfeizerão.

Uma Casinha de Gengibre, um Presépio de Pão e
várias decorações de Natal. É tempo de Natal! É
tempo de estrelas!, entre as quais uma estrela milimetricamente feita com talheres
Numa altura em que a magia do Natal se vive na
Escola Profissional de Vouzela, estes são alguns

dos pormenores deliciosos que pudemos ver na
decoração de Natal feita pelos alunos/as do curso
de Restauração, variantes de Cozinha/Pastelaria e
Restaurante/Bar.
Um trabalho feito com muito empenho e criatividade

DIA DE REIS
No Dia de Reis, os alunos do 10º ano da turma de MECATRÓNICA AUTOMÓVEL desenvolveram uma atividade e
quiseram partilhar connosco uma mensagem que reflete
aquilo que são os seus desejos para este novo ano 2021.
Fazemos votos para que os seus desejos se realizem, por
eles, por nós e por toda a comunidade!
Um agradecimento à Quinta da Capela pelo seu contributo
para a realização desta iniciativa.
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VII EDIÇÃO

reconhece a Qualidade na Educação
e Formação Profissional no Espaço Europeu

Escola Profissional
de Vouzela distinguida
com o selo EQAVET
Para iniciar o novo ano 2021 da melhor maneira, é com muito orgulho
e satisfação que anunciamos que a EPV foi, agora, oficialmente certificada com o Selo de Conformidade EQAVET, atribuído pela (ANQEP)
Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional.

O selo EQAVET reconhece e reflete a garantia de qualidade na
Educação e Formação Profissional
no Espaço Europeu, colocando à
disposição das autoridades e dos
operadores, ferramentas comuns
para a gestão da qualidade, assentes numa forte articulação entre
os diferentes stakeholders e no
desenvolvimento, monitorização,
avaliação e melhoria contínua da
eficiência da oferta.
O processo de certificação iniciou-se em maio de 2019, sendo que
o resultado agora alcançado,
através da atribuição deste selo,
vem reforçar o compromisso da
Escola Profissional de Vouzela em
continuar a trabalhar para garantir
uma formação de qualidade aos
alunos, encarregados de educação
e restantes parceiros.

Terminamos agradecendo a todos
os que têm contribuído para o
sucesso da Educação e Formação
Profissional da EPV, em especial
à equipa de trabalho responsável
pela implementação e gestão da
qualidade, à direção da escola,
aos serviços administrativos, aos
alunos, aos docentes, aos diretores de curso, aos colaboradores
não docentes, aos encarregados
de educação, às entidades empregadoras de ex-alunos, bem como
a outras instituições e empresas
parceiras da EPV.
Da nossa parte, continuaremos a
fazer todos os esforços, no sentido
de formarmos para a qualidade e
com qualidade.
Bem-Hajam!

ERASMUS + é uma
oportunidade para os
alunos EPV
Foram recentemente realizadas sessões de
esclarecimento acerca do programa ERASMUS +, que vai já na sua VII edição..
O programa ERASMUS +, que se destina
a alunos/as do 10º, 11º e 12º ano da EPV,
proporciona aos alunos selecionados a
oportunidade de realizar a formação em
contexto de trabalho num país da União
Europeia.

Com a clara consciência de que a pandemia que o mundo atravessa não nos
permite agora definir claramente uma calendarização para realizar o projeto ERASMUS +, temos, contudo, a perceção de
que o mesmo representa para os nossos
jovens uma mais-valia pessoal e profissional, pelo que aguardamos que a pandemia
possa possibilitar o envio dos nossos alunos em segurança.
Esta é uma oportunidade que vai permitir
uma melhoria das suas competências linguísticas, interculturais e em matéria de
comunicação, mas também vai possibilitar
a aquisição de competências altamente valorizadas pelos empregadores, reforçando
igualmente o seu espírito empreendedor.
Segue-se a fase das pré-inscrições aberta
a todos os alunos que manifestarem o
interesse em participar nesta experiência.
Apenas de referir que, entre outros apoios
financeiros inerentes à realização do projeto ERASMUS +, os alunos beneficiam do
pagamento das despesas de viagem e de
todas as despesas de subsistência durante
a sua estadia no estrangeiro.
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TUDO ISTO É ARTE…
Dias antes de entrarmos em confinamento, fomos
assistir a uma aula prática dos alunos do 10º ano
de Cozinha/Pastelaria e aprender a arte de preparar
massa folhada.
Uma massa que foi feita pelo método tradicional e
que serve como base para preparação de diversos
doces e salgados, que depois foram também confecionados pelos alunos desta turma.

DIA DA MULHER
Apesar da pandemia e do confinamento, a nossa
escola assinalou nas redes sociais o Dia Internacional da Mulher, com um cartaz das alunas
de Estética que terminaram no ano 2020, com a
Diretora de Curso Aline Ferreira. Esta foi a forma
que, dada a conjuntura, a escola encontrou para
expressar o reconhecimento pela importância
e contributo da mulher na educação, no ensino
profissional e na sociedade em geral, recordando
as suas conquistas na luta contra os preconceitos.
Para todas elas, um feliz dia!

E, com a massa folhada que foi momentos antes
confecionada pelos alunos do 10º A de Cozinha/
Pastelaria, tivemos também a oportunidade de assistir à preparação (e provar) umas deliciosas Empadas de Frango.
Cor dourada, massa estaladiça e recheio húmido
como deve ser!
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Depois de muitos anos ao serviço da
Escola Profissional de Vouzela,
o Sr. Jorge terminou, no final do mês de
fevereiro, o seu vínculo laboral com a EPV,
passando agora a usufruir da merecida
reforma.
Uma pessoa que, desde sempre, vestiu
a camisola da EPV, colocando todo o seu
empenho ao serviço desta instituição.
Sempre bastante respeitado e acarinhado
por toda a comunidade escolar, não só de
agora, mas também pelas muitas centenas
de alunos, professores e funcionários com
quem o Sr. Jorge viveu o seu dia-a-dia ao
longo das últimas décadas.
Não poderíamos, por isso, deixar passar
este momento sem expressar o nosso
agradecimento, desejando felicidades para
esta nova fase da sua vida.
Será sempre bem-vindo à EPV!
Bem-haja, Sr. Jorge, pelo seu exemplo de
trabalho e dedicação!

CONFINAMENTO E ENTREGA DE
EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS
Infelizmente, a situação pandémica levou a um novo confinamento que durou cerca de três meses. Este confinamento veio
expor situações de fragilidades ao nível de equipamentos tecnológicos e cobertura de rede.

Para colmatar esse problema, logo
durante os primeiros dias de confinamento, a EPV entregou dezenas
de tablets e computadores portáteis,
estes últimos a título de empréstimo, tal como alguns dos tablets.
Nesta primeira fase, a nossa prioridade foram os alunos que não
dispunham de equipamentos tecnológicos adequados, o que não
lhes permitia ter o melhor rendimento nas aulas à distância. Foram
também entregues dispositivos de

hotspot internet móvel, de forma a
garantir que todos os alunos reunissem as condições necessárias para
ter o melhor ensino à distância, assim como foi publicado um conjunto
de regras para estudar melhor. Além
disto, sempre que foi necessário,
a EPV levou a casa dos alunos os
documentos em formato de papel
que eram necessários.
Ficam alguns registos fotográficos
dos momentos em que ocorreram
as entregas de equipamentos.
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bruxelas,

bélgica
Aos alunos da Escola Profissional de Vouzela é anualmente
dada a oportunidade de realizar estágios internacionais ao
abrigo do Programa ERASMUS +.
Este ano, e apesar do programa não estar ainda a funcionar a 100% devido às restrições decorrentes da pandemia
provocada pelo Covid-19, os alunos/as da EPV tiveram a
possibilidade de fazer o seu estágio curricular nas cidades de Bilbau (Espanha), Bruxelas (Bélgica) e em Berlim
(Alemanha).
Graças a este programa, os alunos podem não só melhorar
as suas competências linguísticas, interculturais e em matéria de comunicação, mas também adquirir competências
altamente valorizadas pelos empregadores, reforçando
igualmente o seu espírito empreendedor.
Entre outros apoios financeiros inerentes à realização do
estágio internacional, os alunos da EPV beneficiam do pagamento das despesas de viagem e de todas as despesas
de subsistência durante a sua estadia no estrangeiro.

Bilbau,

Espanha

Berlim,

Alemanha
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39 – LEANDRO ROSA,
10º B
Chamo-me Leandro Rosa e
estou no 10ºano no curso de
Eletromecânica e Manutenção
Industrial. Nesta escola os professores ensinam
bem e pude encontrar muitos amigos e fazer
novos. É uma excelente escola, esperamos por
ti!
44 – PEDRO NOGUEIRA,
12º C
Acredito que o meu percurso
pela EPV foi muito enriquecedor
em termos de aprendizagens, pois
tive professores muito bons e um excelente
diretor de curso. Também fiz muitas amizades
que vão, certamente, ser para a vida.
Considero que a EPV prepara bem os alunos
para o futuro e que o seu lema, na minha opinião,
é: “Deixa a tua marca”, mas, na verdade, é a
EPV que deixa uma marca em nós um leque de
conhecimentos e de aptidões.

47 – GONÇALO CARVALHO, 10º C
Olá, sou o Gonçalo e estou no
meu primeiro ano do curso de
Mecatrónica Automóvel. Neste momento, sinto que estou no curso certo, numa das
melhores escolas profissionais do país. Optei por
este curso devido ao facto de ter, desde muito
novo, o bichinho pela mecânica. Este curso é
sem dúvida, uma mais-valia porque temos aulas
práticas e estágio onde pomos à prova o que
aprendemos ao longo dos anos do curso.

1 - RENATO MENESES,
10º A
Sou o Renato, sou de Castro
Daire e frequento o curso de
técnico de Cozinha/Pastelaria

no 10°A.
Sempre tive interesse na cozinha e todas as
possibilidades de pratos que podia fazer,então
decidi começar a informar-me sobre escolas
profissionais com este curso, e a EPV foi a que
teve mais realce não só pela localização mas
também pelas ofertas formativas e pelas suas
infraestruturas.
Foi um pouco estranho nos primeiros dias para
me integrar pois conhecia poucas pessoas, mas
rapidamente fui fazendo novas amizades. Quase
todos os alunos se conhecem e estão sempre
prontos a ajudar, mas não são apenas os alunos
como também o pessoal docente.
Têm sido uma ótima experiência e não me
arrependo de ter escolhido a EPV.
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51 – EDUARDO ALMEIDA,
10º C
Olá sou o Eduardo do 10ºC e
entrei este ano para esta escola
e fiquei bastante surpreendido com
as oportunidades que dão aos alunos. Estou no
curso de Mecatrónica Automóvel e até agora
estou muito satisfeito com os equipamentos e
as instalações para nós podermos aprender a
matéria do curso.

53 – DIOGO FERNANDES, 10º C
Olá! Chamo-me Diogo Fernandes e estou a frequentar o
10º ano do curso de Mecatrónica

Automóvel.
Eu entrei para esta escola não só por conhecimento, mas também por amigos/amigas que me
tinham falado, e também pelos cursos interessantes que tem.
Esta escola tem muita coisa boa, não só os
cursos que oferece, como a boa interação alunos
professores. A escola tem capacidade para fazer
de nós alunos, os melhores profissionais.
Se tens dúvidas visita a escola e descobre por ti
o curso que gostarias de abraçar.
És sempre bem-vindo!

62 – RAFAEL MONTEIRO,
12º A
Apesar da breve estadia nesta
escola, tive uma boa experiência,
criei novos colegas e integrei-me
bem. Os professores também me apoiaram nesta
mudança radical da minha vida, sendo amigáveis
e motivantes.
Fico feliz por ter vindo para a EPV e recomendo
a escola a qualquer aluno que esteja indeciso
sobre onde realizar os seus estudos.

33 – MARCELO VALE,
12º B
Estes últimos três anos que
passei na EPV ajudaram-me
bastante a crescer profissionalmente,
passei a ter mais autonomia e confiança para
encarar novos desafios no futuro. Os professores são excelentes e ajudaram-me muito.
A EPV é uma ótima escolha!

64 – TIAGO SOARES,
10º A
Eu sou o Tiago Soares , gosto
de frequentar esta escola pois
fiz grandes amigos. Os professores apoiam-nos e procuram estratégias para nos ajudar a
superar as dificuldades, o que contribui para nos
sentirmos bem-vindos. Gosto especialmente das
aulas práticas que me permitem aprender mais
sobre cozinha.

66 – SOFIA PITA, 10º A
Eu sou a Sofia e tenho 16
anos. Ando na EPV hà 4
anos e gosto muito.
Fiz novos amigos e sinto-me bem quando estou
na escola.
Estou no 10º ano a frequentar o curso de
Cozinha/Pastelaria.
Gosto muito dos professores, psicóloga e de
todos os funcionários da escola.
Todos ajudam-me e apoiam-me em tudo. Obrigado EPV!

68 – CARLOS FERNANDES, 10º A
Olá! O meu nome é Carlos
Fernandes e estou no 10º ano,
no curso de cozinha-pastelaria e é
o meu primeiro ano aqui, mas a gostar imenso!
Fiz novas amizades, melhorei as minhas notas e
sinto-me muito motivado. Gosto muito da área de
cozinha e pretendo seguir uma profissão ligada a
área de restauração.
Vim para esta escola porque um amigo meu, ex-aluno da EPV me falou muito bem da escola e
até agora, sinto que fiz uma boa escolha.
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27 – DANIEL FONSECA,
12º B
Olá, sou o Daniel, tirei o
2ºano de CEF, o 10º e o 11º ano
e estou agora a completar o 12ºano e posso
dizer que, com todo este percurso feito, gostei
muito desta escola. Finalmente sou finalista da
EPV!
Frequentei o curso de Técnico de Manutenção
Industrial/Eletromecânica.
A escola tem boas condições, boas pessoas e
bons funcionários.
Obrigado EPV!

14 - LARA PEREIRA, 12º B
Olá eu sou a Lara e frequentei
o Cursos de Design de Moda
na EPV.
Não tinha a mínima noção deste mundo do
Design de Moda, puxei pelos cabelos e descobri
que por debaixo deles tinha um poço de criatividade
não precisava de saber Pintar, desenhar ou
mesmo confecionar a nossa própria roupa
acessórios .
No mundo de hoje, temos acesso a várias
plataformas que nos ajudam a transmitir o
Criador que há dentro de nós, com ajuda dos
nossos Formadores e o Apoio de toda a equipa
da Escola Profissional de Vouzela, alcançamos
desafios todos juntos.
Foram 3 anos de crescimento intelecto-social.
Mil obrigadas EPV!!!

34 – BRUNO DIOGO, 11º B
Estou a frequentar a escola
Profissional de Vouzela (EPV),
estou no 11°ano e estou a tirar o
curso profissional de Eletromecânica.
Entrei na escola porque um primo meu falou muito bem da escola e posso dizer que é realmente
ótima.
No início quando cheguei a escola, fui muito bem
recebido pelos professores e os alunos, os professores são muito simpáticos e muito dedicados
a ensinar os alunos.
A escola é ótima, tem todos os recursos necessários para uma escola profissional.
Gosto muito de estudar nesta escola, aprendi
muitas coisas novas e sei que posso melhorar
ainda mais com a ajuda dos meus colegas e dos
meus professores.

41 – JOÃO CARDOSO,
12º C
Olá, sou o João Ricardo e
estou a concluir o 12º Ano e o
curso de Mecatrónica Automóvel,

na EPV.
O fim do secundário simboliza não só a mudança, mas principalmente a iniciação na idade
adulta propriamente dita. Terminar os estudos e
ingressar no mercado de trabalho nem sempre
é tarefa fácil, e piora bastante quando damos
por nós a entrar no mercado em plena crise
pandémica. Haverá lugar para mim num momento como este? Esta é uma das perguntas que
paira na minha cabeça e que mais me preocupa.
No entanto, e apesar disso, tenho esperança no
estágio. O estágio é, aliás, o primeiro objetivo
da minha lista, e aquele que, possivelmente, é
mais certo, pois já tenho data para o iniciar.
Nele, pretendo colocar em prática tudo que
fui aprendendo ao longo destes três anos e,
claro, aprender coisas novas, porque estar em
contacto com pessoas que fazem da mecânica
a sua vida, é completamente diferente e dá-me
novas perspetivas. Depois do estágio, embora
tudo ainda muito incerto, tenho o objetivo de
ingressar no mundo do trabalho e conseguir um
emprego estável, na minha área, pois é algo que
me dá bastante gosto fazer.
A escola e a área específica em que estudei são
a base de muitos dos meus objetivos, pois, três
anos depois, continuo a achar que fui para a
área certa e para um ambiente de que gosto e
onde me vejo a trabalhar. As boas condições da
escola, os professores, são sempre uma parte
importante, devido aos ensinamentos que nos
transmitem.
Se pretendes uma boa formação, a EPV é a
melhor opção!

35 – DIOGO GONÇALVES, 11º B
Olá, eu sou o Diogo e sou de
Mundão (Viseu).
Aconselho esta escola porque
é uma escola em que dão acompanhamento e
apoio a todos os alunos.
Por exemplo, apesar de eu não ser um aluno
muito aplicado, os professores ajudam-me muito
e sempre tiveram muita atenção comigo. Nunca
desistiram de mim.
Obrigado por todo o esforço que fazem por nós

13 - SOFIA COUCEIRO, 10º D
Olá, sou a Sofia e sou de
Arcozelo das Maias, Oliveira
de Frades. Estou a frequentar o
curso de Esteticista.
Escolhi a EPV porque era uma das minhas
opções e também foi me sugerida por familiares,
neste caso o meu irmão que também tirou aqui o
seu curso profissional.
A minha experiência até agora tem sido muito
boa, consegui integrar-me bem, fiz amizades e
os professores são atenciosos.
Relativamente à escola superou as minhas
expectativas. Estou motivada para tirar o 12 º
ano e aprender o curso de esteticista, que foi
uma coisa que sempre gostei!

79 – JOANA MARQUES,
10º D
Olá, sou a Joana e tenho 15
anos.
Obtive conhecimento da EPV devido ao facto
de ser da zona. Fui aconselhada pelo meu irmão
que estudou cá e por amigos que me disseram
maravilhas da escola. Hoje posso comprovar que
tudo o que eles disseram é verdade.
Estou no curso de Esteticista, pois era a área
que mais me despertou interesse e curiosidade.
Fui recebida e acolhida muito bem, os professores e os funcionários são muito simpáticos e
estão sempre disponíveis a ajudar.
Sinto que ainda tenho muito para dar à escola e
que tenho tudo para continuar a evoluir.
Não me arrependo de ter escolhido a EPV e
mais certezas tenho de que fiz a escolha certa!
“…o sonho comanda a vida…”, se queres realizar o teu escolhe a EPV.

12 - INÊS GOMES, 10º D
Sou a Inês Gomes, sou de
Manhouce e sou aluna da
EPV.
Escolhi este curso profissional
(Técnico de Esteticista) porque é um curso que
abrange várias áreas que contém conteúdos
importantes na formação.
A minha experiência até agora tem sido boa:
consegui adaptar-me bem, fiz amigos, os professores são impecáveis! Relativamente à escola
surpreendeu-me pela positiva!
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16 - HELENA SILVA, 12º C
Olá, sou a Helena Silva, tenho
19 anos e sou de Águeda.
Estou a terminar o meu curso de
Massagem de Estética e Bem-Estar e
estudar nesta escola, durante três anos, posso
dizer que foi uma experiência incrível!
Para além de poder lançar-me no mercado e
exercer o que mais amo, fiz imensas amizades,
tive bastantes momentos bons, outros nem
tanto, mas faz tudo parte da aprendizagem.
Um obrigado especial a toda esta família!
Professores qualificados que estão sempre prontos a prestar-nos apoio e ajuda. Funcionários
sempre presentes para o bom funcionamento dos
nossos dias.
É por fim toda a equipa restante que trabalha
diariamente para que este projeto siga em frente
e dure muitos mais anos.
Saio desta escola com a sensação de dever
cumprido e com a certeza de que fui feliz e com
orgulho na pessoa em que me tornei, sempre fiel
aos meus princípios e às minhas opiniões.
Um obrigado e até sempre!

8 - MARCO SOARES, 12º C
Sou o Marco, finalista do
curso de Mecatrónica Automóvel, e posso afirmar que o
meu percurso na EPV foi muito bom.
Adorei a escola, o curso e os professores! Ao
longo destes três anos, cresci, aprendi muito
e adquiri bastantes conhecimentos nas áreas
específicas do curso. Recebemos, eu e os meus
colegas, uma boa preparação para ingressar no
mundo profissional. À EPV agradeço o facto de
me ter acolhido, de me ter dado uma formação,
mas, sobretudo, por me ter possibilitado a realização do meu grande sonho: trabalhar na área
da mecânica automóvel.

23 – FRANCISCO TEIXEIRA, 12º B
Conclui o meu percurso
escolar na Escola Profissional de Vouzela e não estou

arrependido.
Cresci bastante como profissional e também
como pessoa. Os professores preocupam-se
bastantes com os alunos.
A EPV proporcionou me ótimas experiencias que
me vão ajudar a integrar melhor no mercado de
trabalho.

9 - AFONSO MAIA, 11º B
Olá, eu sou o Afonso, sou de
Sever do Vouga e estou no 11º
ano de Manutenção Industrial –
Eletromecânica.
Aconselho a Escola Profissional de Vouzela
porque desde inicio percebi que todo o ambiente
escolar era propício ao nosso sucesso, tanto a
nível académico, como a nível social e pessoal.
Começando pelos excelentes professores, que,
para além de se esforçarem pelos alunos da escola, também fazem questão de que cresçamos
cultural e pessoalmente.
Mesmo no ensino à distância, os nossos professores tiveram muito cuidado e muita atenção
connosco. Obrigado por todo o esforço que
fazem por nós.

26 – AFONSO TOMÁS,
12º B
Olá! Chamo-me Afonso e
estou a acabar o 12ºano no
curso de Técnico de Manutenção Industrial/Eletromecânica. Frequento esta escola desde o meu
10ºano. Vim para aqui porque muitos amigos
me falaram bem dela e eu decidi arriscar. Esta
escola tem bons professores que se interessaram
bastante pelos alunos e bons funcionários que se
preocupam com o nosso bem-estar.
Eu recomendo esta escola porque dá início a um
grande futuro!

30 – PEDRO PEREIRA,
12º B
Sou o Pedro, frequento o curso
de Técnico de Manutenção Industrial/Eletromecânica e escolhi a EPV
porque tinha o curso que gostava e também umas
boas instalações e ótimas oficinas de trabalho.
A passagem por esta escola abriu-me novos
horizontes e proporcionou-me uma experiência
incrível! Fiz amizades que levo para a vida.
Esta escola foi muito importante para mim e
recomendaria a um amigo, pois contribuiu para
adquirir boas competências.
Obrigado, EPV, por esta oportunidade!

17 - ANA HELENA, 12º C
Quando me perguntavam o
que eu queria ser um dia, qual
era meu sonho, entre muitas
outras profissões, eu dizia que queria
ser veterinária ou massagista, e quando vi os
panfletos da Escola Profissional de Vouzela,
percebi que era a minha grande oportunidade,
o momento de agarrar o meu sonho… E tudo
isto parece que foi ontem, mas estou quase a
completar 3 anos, e não me arrependo de nada.
Este curso fez despertar em mim a paixão que
tinha e ajudou-me a não desistir do que realmente queremos. Os professores?? Ajudam-nos
do princípio ao fim, ensinam-nos, lutam por nós,
são os nossos heróis e querem o nosso sucesso,
embora nem sempre compreendamos isso.
Por isso agradeço a todos os professores por
todos os ensinamentos, pelas aprendizagens e
à escola pela oportunidade que me deu, porque
vai ser muito importante na construção do meu
futuro.
Também agradeço do fundo do coração às
professoras Lúcia Eliseu e Inês Paiva, pois
apoiaram-nos sempre, lutaram por nós, e nunca
desistiram.

18 - FILIPA GOMES, 12º C
Hey hey!!!
Sou a Filipa e frequento esta
escola há 3 anos! Infelizmente
este vai ser o meu último ano, mas
não vou partir sem antes dar o meu testemunho
sobre a EPV!
Posso dizer que estes 3 anos foram uma mais-valia para mim, deram-me a oportunidade de
crescer em vários aspetos. E com isto refiro-me
também ao facto de estar a viver em Vouzela,
uma vila que me acolheu, que me fez sentir mais
independente, autônoma e responsável!
Em relação aos professores, eles são fantásticos! Atenciosos, preocupados, pacientes… e
isso torna tudo muito mais fácil!
Os cursos são ótimos, muito práticos e
deixam-nos confiantes para podermos ir para a
próxima etapa da nossa vida. No meu caso é o
mercado de trabalho e sinto-me preparada para
isso.
Queres encarar o teu futuro com otimismo?
Vem para a EPV e verás!!!
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24 – PEDRO MARTINS,
10º C
Olá! O meu nome é Pedro
Martins, venho de Mação
(distrito de Santarém) e frequento
o curso de Mecatrónica Automóvel na EPV.
O que me levou a vir para esta escola foi o facto
de os meus primos já frequentarem e me falarem
muito bem dela e das instalações.
No princípio, tive um pouco de receio da minha
escolha, visto que venho de longe e não sabia
se estava a fazer a escolha certa, mas, depois
de algum tempo, vi que é uma escola que nos
prepara muito bem e que nos vai deixar aptos
para ingressar no mundo do trabalho.

36 – JOAQUIM CRUZEIRO,
10º B
Chamo-me Joaquim Cruzeiro,
sou do 10ºB e frequento o curso
de Manutenção Industrial e Eletro-

mecânica.
Na EPV os professores e as auxiliares são
profissionais e simpáticas, por outro lado tem
bons cursos com bastante saída.
Esta escola tem boas condições para podermos
aprender.
É o meu primeiro ano na EPV e estou a gostar
bastante desta experiencia.
Escolhe a EPV!

56 – ROBERTO MACEDO,
11º B
Chamo-me Roberto Macedo,
tenho 17 anos e sou de S. Pedro

do Sul.
A EPV é uma boa escola, que tem excelentes
professores. Uma das razões que me fez vir
para esta escola foi o facto de proporcionarem
estágios internacionais.
Aconselho a todos. Não se vão arrepender!!!
57 – ANDRÉ TAVARES, 11º B
Neste momento, encontro-me a frequentar o
Curso Técnico de Mecânica Automóvel e a
EPV proporciona-me a qualidade da formação
que pretendia, a atualização tecnológica, a disciplina e metodologias necessárias para atingir os
meus objetivos profissionais.
Obrigado EPV!

25 – PEDRO PEREIRA,
12º B
Sou o Pedro, frequento o
curso de Técnico de Manutenção
Industrial/Eletromecânica e escolhi a EPV porque tinha o curso que gostava e também umas
boas instalações e ótimas oficinas de trabalho.
A passagem por esta escola abriu-me novos
horizontes e proporcionou-me uma experiência
incrível! Fiz amizades que levo para a vida.
Esta escola foi muito importante para mim e
recomendaria a um amigo, pois contribuiu para
adquirir boas competências.
Obrigado, EPV, por esta oportunidade.

70 – ANA ALMEIDA, 12º
A
Eu sou a Ana Almeida, sou
finalista de Restaurante-Bar. A
minha mãe, Paula Lopes, foi também aluna da
EPV na década de 90. Foi mesmo das primeiras
alunas a frequentar a escola e recorda com
saudades esses tempos.
Foi muito importante para mim o aconselhamento
dos meus pais e o facto de me terem explicado
que a EPV tinha muitas aulas práticas, por ser
uma escola que nos prepara para o futuro e onde
aprendemos uma profissão ao mesmo tempo que
fazemos o 12 ano, foram motivos mais do que
suficientes para eu ter vindo para a EPV.
Termino agora a minha passagem pela EPV e
sinto-me feliz, sinto que estou preparada para
começar a trabalhar.
Tanto eu como a minha mãe estamos muito
contentes com todos os professores. A Diretora
de Turma Ana Carvalho é uma excelente diretora,
preocupada com os alunos e também muito
dedicada e muito prestável, tanto com os alunos
como com os pais e família.
Também estamos muito contentes com o Diretor
desta escola pois é um excelente Diretor, sempre
pronto a ajudar em tudo o que é preciso.
Por tudo isto, recomendo a EPV.

72 – FILIPA PEREIRA,
10º A
Olá!! O meu nome é Filipa
Pereira, estou no meu primeiro
ano na E.P.V.
Vir para a E.P.V, fez com que as minhas
notas melhorassem bastante, conheci pessoas
incríveis, tanto como colegas, amigos(as) e
professores.

22 – CARLA FERNANDES,
10º A
Estou no primeiro ano do curso
de Cozinha-Pastelaria e vim
para esta escola porque o curso me
interessava e porque o meu pai tinha falado da
escola. Também ele tinha estudado na EPV e
achou que devia considerar esta opção.
Não me arrependo nada, ainda para mais temos
agora uma cozinha nova tipo «Masterchef» para
as aulas práticas que são muito interessantes e
estimulantes.

28 – DIOGO RAMOS,
12º B
Eu sou o Diogo, foi um prazer
andar na EPV. Os professores
são muito atenciosos, as auxiliares
são muito simpáticas e há um bom espírito de
entreajuda.
A escola, foi sem dúvida, muito importante tanto
para a minha vida pessoal como profissional.
Graças a ela tornei-me uma pessoa mais
responsável e com capacidade para alcançar os
meus objetivos.
Junta-te a EPV e serás um ótimo profissional!

73 – EMANUEL E ANTÓNIO, 10º A
Eu sou o Emanuel e eu sou o
António, somos amigos desde
sempre e entramos juntos na EPV, no CEF de
Cozinha.
Quando terminamos o curso decidimos continuar a nossa formação na área da restauração e
optamos pelo curso de Restaurante/Bar.
Infelizmente a pandemia não nos deu ainda a
possibilidade de termos tantas aulas práticas
como gostávamos, mas, dos conteúdos que já
aprendemos estamos ambos motivados e com
bastante vontade de continuar a pôr em prática
o que temos aprendido.
Acreditamos que esta é uma área onde temos
muita integração com o mercado de trabalho
e onde temos oportunidade de ter um futuro
profissional de sucesso.
Obrigado EPV!
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43 – PEDRO SANTOS,
12º C
Sou o Pedro Santos, finalista
do curso de Mecatrónica Automóvel, e posso
afirmar que são muitas as aprendizagens, tanto
a nível pessoal como profissional, que levo para
a vida, mas há algumas que não esquecerei no
dia a dia do trabalho: todos os problemas têm
solução, que devemos ser profissionais e fazer
as coisas bem feitas, nem que demoremos mais
tempo.
A EPV foi muito importante para mim e para os
meus colegas, pois contribuiu muito para a nossa
aprendizagem, fornecendo-nos ferramentas
importantes e promovendo sempre a aquisição de
mais conhecimentos.
Mesmo neste último ano, um ano atípico devido
à pandemia, a Escola esteve sempre preocupada
connosco.
Os professores são fantásticos! Nestes 3 anos
sempre nos ajudaram e incentivaram para que
tivéssemos sucesso e realizássemos os módulos
das diferentes disciplinas.
Gostei muito de ter como professor o Eng. José
Silva e só lamento não ter acontecido no 1º ano,
na parte da Mecatrónica, pois, na minha opinião,
teria adquirido ainda mais conhecimento.
A nossa Diretora de Turma, profª Lúcia Eliseu,
teve também grande importância neste nosso
percurso, pois orientou-nos sempre no cumprimento dos nossos objetivos, exigindo-nos
trabalho e responsabilidade para que não nos
desviássemos das nossas metas. Deu-nos
sempre bons conselhos e esteve sempre pronta
a ajudar-nos.
Adorei ter estudado na EPV e só mudava o facto de ter havido esta pandemia que nos obrigou
ao confinamento e a ficar longe dos colegas
e dos professores. Teria sido tão bom termos
estado todos juntos, nestes últimos meses, em
sala de aula.

67 – ALICE LARANJEIRA,
10º A
Chamo -me Alice e vivo em
Cercosa. Ando no curso de
Cozinha-Pastelaria no 10 ano.
Eu vim para a EPV por conhecidos que já cá
andaram a estudar e qeu me falam bem da
escola.
Aqui na EPV sinto que encontrei o meu lugar,
os professores são acessíveis, preocupados e
incentivam os alunos para estudar.

55 – BRUNO CARDOSO, 11º B
Estou no 11º ano na Escola
Profissional de Vouzela e
estou
a tirar o curso de Mecatrónica
Automóvel. Admiro bastante esta escola porque
ela dá grandes possibilidades de aprendizagens
que nos fazem ganhar cada vez mais conhecimento. Tenho a possibilidade de ter professores
e funcionários extraordinários que nos ajudam
em tudo que nós precisamos. É um ensino muito
procurado porque temos bastante escolhas
para podermos um dia fazer aquilo que mais
gostamos. No meu caso quando cheguei a esta
escola não sabia nada sobre mecânica, mas
com o passar dos meses fui ganhando ótimos
conhecimentos, que me permitem preparar para
realizar a FCT, este ano, e posteriormente entrar
no mercado de trabalho e ter um bom futuro.

84 – ANDREIA COSTA,
11º C
Chamo-me Andreia Costa,
sou de São Pedro do Sul e sou

aluna da EPV.
Frequento o curso de Estética e estou no 11º
ano. Escolhi este curso, pois sempre foi uma
área que me interessou e vir para a EPV foi uma
das melhores decisões da minha vida.
Na EPV temos instalações e equipamentos
adequados para podermos aprender e praticar
de forma a estarmos preparados para o nosso
futuro, além de termos professores e funcionários muito profissionais, simpáticos, acessíveis e
humanos que nos fazem ter um ótimo ambiente
escolar e motivação para sermos sempre melhores profissionais e melhores seres humanos.

63 – JOSÉ CARDOSO,
10º A
Ir para a E.P.V foi uma das
minhas melhores escolhas, pois
conheci amigos/as novos, os professores, o diretor, os funcionários que estão sempre
prontos a nos ajudar em tudo o que precisamos.
Melhorei as minhas notas, aprendi muito e vou
continuar a aprender com o curso de Cozinha-Pastelaria!
Sinto-me bem aqui!

49 – SANDRO BRANDÃO, 10º C
Sou o Sandro Brandão e
frequento a escola há 3 anos.
Todos
os anos são diferentes, pois aprendemos sempre coisas diferentes e, além disso,
os professores são ótimos na relação aluno
professor.
Aconselho vivamente esta escola. Os professores não nos deixam sozinhos estão sempre
prontos para ajudar quer a nível profissional quer
pessoal.
Se queres um futuro o melhor então é escolheres
a EPV.

40 – JOSÉ PEREIRA, 10º B
Olá! Chamo-me José Pereira,
tenho 18 anos e sou de Carregal
do Sal.
Após concluir o 9ºano resolvi procurar a Escola
Profissional de Vouzela e dar um rumo à minha
vida.
Na altura estive indeciso qual o curso que iria
escolher, mas optei pelo curso Técnico de Manutenção Industrial e Eletromecânica.
Esta escola tem boas instalações e ótimos
profissionais.
Aconselho a todos os que queiram seguir cursos
profissionais a virem para a EPV.
Eu entrei no ano letivo de 2020/2021 e estou
muito contente por escolher esta escola. Se um
membro da EPV tal como eu!

65 – BEATRIZ DIAS,
10º A
Sou a Beatriz e apesar,
de ter mudado de residência
mantive-me na EPV. Fiz cá amigos
que quero manter e, por isso, depois de concluir
o CEF de Cozinha dei continuidade à minha
formação inscrevendo-me no curso de Cozinha-Pastelaria.
O ambiente na escola é muito bom e os professores contribuem para este bom ambiente pois
procuram ajudar-nos quando precisamos.
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52 – LUIS TAVARES, 10º C
Olá, sou o Tavares e estou
a frequentar o curso de
Mecatrónica Automóvel. Em
relação à escola não tinha grandes expetativas,
mas quando vim conhecer os “cantos à casa”
fiquei estupefato com as excelentes instalações
e sobretudo com as oficinas que estão muito
bem equipadas.
Esta escola tem excelentes profissionais sempre
prontos a ajudar.
Sem dúvida que sairei daqui sem medo de entrar
no mercado de trabalho, na minha área.
A EPV, sem dúvida alguma, dá-nos “asas para
voar”.

78 – CAIO FERNANDO,
10º D
Olá, sou Caio Fernando, sou
Brasileiro, tenho 17 nascido e
criado no Rio de Janeiro, vim para Portugal
ja com 16 anos com a inteção de um estudo e
uma formação melhor na área de que eu gosto
(CNC).
Me indicaram a Escola Profissional de Vouzela,
e me disseram que la havia o curso que gostaria
de fazer, me disseram que havia um bom ensino.
Uma boa formação e abriria bastantes oportunidades na minha vida.
Agora com quase um ano na escola, percebo
que sim, foi uma das melhores escolhas que já
fiz na minha vida, me adaptei bem rápido as
diversas diferenças que existem entre Brasil e
Portugal em relação a escola.
Estou gostando bastante da escola e pretendo
terminar os estudos nela.

69 – DIANA ALMEIDA,
12º A
Olá sou a Diana, estudo na
EPV há 4 anos e foram os
melhores anos da minha vida!
Tive experiências incríveis das quais não vou esquecer. Os empregados e professores são muito
simpáticos e estão sempre dispostos a ajudar em
tudo o que precisar.
Vem para a EPV que ela leva-te ao sucesso!

61 – SORAIA ROCHA,
12º A
Olá sou a Soraia Rocha e
estou agora a acabar o meu
3ºano na EPV, no curso de Técnico
de Cozinha/Pastelaria.
Quando entrei na EPV, estava desmotivada e
andava a tentar assentar os pés no chão e a
escola ajudou-me e motivou-me.
Foi a escola em que melhor me encaixei e me fez
crescer bastante ao longo destes 3 anos.
Um grande obrigado a todos os professores e
funcionários incríveis.
A EPV vai sem dúvida deixar saudades.
Recomendo a EPV!

45 – FREDERICO SANTOS, 10º C
Olá, sou o Frederico, sou de
Sever do Vouga e frequento o
10ºano de Mecatrónica Automóvel. Vim para
esta escola porque tem tudo o que procuro para
e evoluir e aprender mais nesta área. As oficinas
são espaçosas e têm todo o equipamento
necessário à realização das atividades. Os professores exigem muito de nós para termos bons
resultados. Se gostares deste curso, inscreve-te
na EPV e não te irás arrepender.

32 – ALEXANDRE
PEDRO, 12º B
Os três anos que estudei na
EPV, ajudaram-me bastante a
crescer profissionalmente e pessoalmente. As
tarefas que me eram propostas ajudaram-me
a ganhar muita autonomia e confiança para
enfrentar desafios no mundo do trabalho.
Os professores auxiliaram-me em tudo e encaminharam-me para um local de estágio apropriado para as minhas qualidades e competências.
Obrigado EPV!

59 – ALEXANDRA GONÇALVES, 12º A
Foi uma excelente escolha de
ensino, pois estou convicta que fui
preparada para uma profissão de futuro e com
futuro, numa área que gosto.
Os professores foram extremamente acessíveis,
disponíveis e profissionais. Estou muito satisfeita
em relação a minha escolha.
Agradeço a EPV todo o trabalho realizado estes
3 anos, foram muito ricos, quer a nível académico, mas principalmente a nível humano.

60 – RENNAN DIAS, 12º A
Olá, sou o Rennan e estou
no 12° de Cozinha e Pastelaria. Vim para esta escola porque
sempre amigos me recomendaram quando
cheguei a Portugal. Foi aí que comecei a estudar
e praticar o curso e gostei bastante.
Fui muito bem recebido no começo do meu ano.
Na EPV os professores e meus colegas de
turma são muitos simpáticos.
Foi nesta escola que eu decidi o que quero para
minha vida. Sou muito grato a EPV!

71 - PAULA CARVALHO,
12º A
Olá, eu sou a Paula dos Anjos
Carvalho, tenho 18 anos e ando
no
12ºano no curso de Restaurante/Bar.
Estes três anos que frequentei a Escola Profissional de Vouzela foram bastante positivos, pois
tive uma grande ajuda de todos os professores
que me ajudaram na minha integração.
Recomendo esta escola, pois abriu-me novos
horizontes e vou conseguir integrar me melhor
no mercado de trabalho.

7 - BRUNO TAVARES,
11º B
A EPV é uma escola muito
boa, integra bem os alunos e
mostra preocupação por nós.
Tem professores muito profissionais e auxiliares
atenciosos. Nunca me arrependi de aqui estar,
espero acabar o meu curso. Viva a EPV!
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50 – RAFAEL CORREDOURA, 10º C
Olá, chamo-me Rafael Corredoura e frequento o curso de
Mecatrónica Automóvel na EPV.
Gosto muito do meu curso.
A escola tem oficinas muito bem equipadas
e isso motiva-me bastante. Este período, em
que estivemos em confinamento por causa da
pandemia, foi difícil, porque, apesar de continuarmos a ter aulas à distancia, não se consegue
aprender muito bem.

74 – GRACIETE FERNANDES, 12º B
HELOU, eu sou a Graciete ,
Gracie para os amigos EPV.
Concluí agora o Curso de Design de Moda.
Jamais imaginava que um dia eu iria pintar ou
mesmo desenhar! Jamais pensava que um dia
iria produzir as minhas peças de roupa! Jamais
previa a Moda que ainda estava acontecer e o
que estava para vir.
O “Jamais” foi toda a maravilhosa experiência
vivida que nem imaginava ter ao longo deste
curso que me abalou a alma e me transformou
em “Criadora”...
Vidas difíceis mas na companhia de boa gentes.
Lobiuuuuh EPV

31 – RUI SANTOS, 12º B
Olá, chamo-me Rui Santos,
sou de Fornelo do Monte e
frequento o curso de Técnico de
Manutenção Industrial/Eletromecânica. Optei por esta escola e por este curso
pois ouvi falar muito bem e foi me indicado por
amigos. Os professores e as instalações desta
escola são excelentes.
Nesta escola pude adquirir bastantes competências que me vão ser úteis na minha integração
no mercado de trabalho.
Recomendo a EPV!

29 – RÚBEN ALMEIDA,
12º B
Eu sou o Rúben Almeida, ando
na EPV há 4 anos e notei que a
escola me ajudou a desenvolver o meu percurso
escolar. Os professores foram uma mais valia,
pois ajudaram bastante.
A EPV proporcionou-me novas experiencias
e conhecimentos que me vão ajudar a integrar
melhor no mercado de trabalho.
Escolhe a EPV, pois é sem dúvida uma boa
aposta para o teu futuro!

76 – CÁTIA SOUSA,
12º C
Olá! Chamo-me Cátia Sousa
e sou finalista do curso Técnico
de
Massagem de Estética e Bem-estar.
Que poderei dizer da minha passagem pela
EPV?
A EPV acolhe alunos de fora, e até de outros
países, e ajuda na nossa integração. Dá-nos
a possibilidade de fazermos serviços, onde
adquirimos experiência e mais conhecimentos e,
por vezes, até contactos para futuros trabalhos
ou emprego.
A Escola Profissional de Vouzela é uma ótima
escola e com muito boas condições. Os professores são excelentes, muito dedicados, sabem
ensinar e preparam muito bem os alunos para o
futuro. Quero agradecer à professora Lúcia Eliseu, que é uma excelente diretora de turma, pois
nunca nos deixou desistir e sempre lutou para
que tirássemos o melhor rendimento deste curso;
mostrou-se sempre preocupada com os alunos,
dedicada e muito prestável, amiga e conselheira. Ao senhor diretor, José Lino, um especial
agradecimento por me ter recebido de braços
abertos nesta escola. Aos restantes professores,
funcionários e colegas, um enorme obrigado por
este tempo em que partilhámos emoções e por,
de certa forma, me terem ajudado a crescer,
tanto a nível pessoal como profissional.
Hoje termino o meu curso e estou confiante
que graças a esta escola dei um grande passo
para a conquista do meu sonho, que é ser um dia
uma grande fisioterapeuta e ter o meu próprio
estabelecimento.

75 – INÊS RIBEIRO, 12º B
E foi nesta turma fantástica
que se passaram 3 anos num
abrir e piscar de olhos.
Ao longo deste tempo, aprendemos
técnicas mágicas que algum dia imaginariamos
adquiri-las
Combatemos obstáculos e com a ajuda de todas
conseguimos superá-los
Se estás no 9° ano e vês para o teu futuro algo
interligado com artes , análise e tratamento
de fotografia , poderes fazer as roupas das
bonecas dos teus futuros filhos...
Teres todo o apoio e uma caixinha repleta de
segredos que possas contar
Se todos os teus planos apontam para estes tópicos, não te esqueças que poderás te inscrever,
fica atento a todas as novidades que vão saindo
na página.

42 – VALDINEY QUARESMA, 12º C
Quando entrei na EPV senti-me bem, desde logo, mas, na verdade, tinha
muitas expetativas, porque nunca tinha estudado
em nenhuma escola portuguesa. Já cheguei um
pouco mais tarde, quer dizer já tinha iniciado o
segundo período. Fui muito bem aceite na escola
e na turma, o 10ºC na altura, onde pude conhecer os meus queridos colegas. Sempre fui tímido,
mas agora posso dizer que sou muito mais
aberto e sociável. Pude ver quão maravilhosos
são os professores desta escola e fiz bastantes
amizades que são para a vida! Aprendi tudo
o que sei, hoje, relativamente ao meu curso
de Mecatrónica Automóvel, na escola. Temos
oficinas muito bem equipadas, o que facilita a
aprendizagem dos alunos.
A concluir o meu curso, Técnico de Mecatrónica
Automóvel, sou grato a todos quantos me apoiaram e me auxiliaram nestes anos. Em breve,
pretendo continuar os meus estudos numa das
universidades do país e adquirir mais experiência
e estabilidade. Sentirei muitas saudades da
minha escola, a EVP, a nossa segunda casa!!
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o meu filho é EPV
“Deixem os vossos filhos realizarem o sonho
de um dia serem o nosso orgulho!”
Sou mãe do aluno Renato Meneses do 10º ano
na EPV.
Um adolescente como tantos os outros, mas
que desde muito cedo, sabia o que um dia queria
ser. “Chefe”!! Chefe de cozinha.
Um aluno de muito empenho e de ideias fixas
como era referenciado pelos seus professores,
aluno de excelentes notas para seguir um curso
profissional.
Mas engana-se quem pensa que a escola
profissional é para alunos menos bons, ou com
dificuldades. Depois de terminar o 9º ano no
agrupamento de escolas de Castro Daire, procuro saber onde iria inscrever o meu filho, mas
ele referenciou que queria ir para o IEFP onde a
irmã também tinha estudado e feito o seu curso.
Mas quis o destino ou não, não houve alunos
para abrir turma, o Renato tinha sido o último
a inscrever-se neste curso. Ano letivo quase a
abrir, e agora…
Como vamos fazer? Mãe, vamos ver escolas! E lá fomos visitar várias, mas nenhuma
agradava, foi então que, após um telefonema, já
no fim do dia nos permitiram ir visitar a escola.
Ao chegarmos à escola profissional de Vouzela,
fomos muito bem recebidos. Gerou-se ali logo
uma empatia. Não sabendo com quem falávamos, fomos guiados a fazer a visita à escola,
esta encontrava-se com obras para remodelar a
cozinha. Foi dito que iria ser criada uma cozinha
com bancadas individuais. No momento não
achei grande escola, mas foi aqui que o Renato
disse. É aqui que quero ficar, é aqui que eu vou
tirar o meu curso. Passadas algumas semanas
o Renato quis desistir desta escola, pois não
se esteva a integrar. Mas após contacto com a
Direção e professores tudo foi resolvido.
O Renato continua na escola profissional de
Vouzela, tem boas notas e tudo isto se deve a
todo o profissionalismo desta grande equipa,
a todo o apoio e afeto dado na hora certa.
Só tenho a agradecer todo o apoio que tenho
sentido, tanto a nós pais como aos alunos.
Obrigada!
Elisabete Meneses, mãe do Renato Meneses
do 10º ano de Cozinha-Pastelaria

77 – DIOGO VELOSO, 10º D
Olá, eu sou o Diogo Veloso, tenho 18 anos pertenço á turma
do 10ºD e frequento o cursos
de CNC (Técnico de Maquinação
Programação).
Eu apostei na minha formação aqui, pois mesmo
já com o ensino secundário completo, cheguei
á conclusão de que me faltava uma componente prática onde aprendesse realmente uma
profissão e neste estabelecimento encontrei com
o que procurava.
Tenho a dizer que é uma experiência única estudar aqui, porque tanto os professores, como os
auxiliares nos ajudam em qualquer eventualidade.
Em jeito de conclusão, acrescento que espero
chegar ao fim desta etapa e conseguir aplicar
todo o conhecimento apreendido na área na qual
pretendo ingressar.

81 – DIANA SIMÕES,
10º D
Olá, eu chamo-me Diana
Simões, tenho 16 anos e estou
no curso de ESTETICISTA.
Esta escola foi a minha primeira escolha, pois
permitiu-me ingressar na área que pretendia
e ao mesmo tempo não me afastar muito de
casa. Gosto de estudar aqui, porque sinto-me
acolhida no seio escolar, tendo em conta que os
professores e restantes elementos da escola me
ajudaram a integrar e isso é fundamental.
Para concluir, resta apenas dizer que aconselho
esta escola a quem queira fazer acompanhar a
componente pedagógica da componente prática

3 - INÊS MATOS, 12º A
Olá, eu sou a Inês. Estou
a terminar o último ano do
curso de Cozinha/Pastelaria.
Em relação ao meu curso acho que é sem dúvida
uma área apelativa e com um futuro próspero.
Em relação ao meio docente e não docente,
fico muito grata pela disponibilidade, atenção e
compreensão que me foi dada nestes 4 anos.
Muito grata por ter escolhido a EPV.

83 – CAROLINA BARROS, 10º D
Olá, sou a Carolina, tenho
15 anos, sou de Serrazes (S.
Pedro do Sul) e entrei este ano

para a EPV.
A escola foi-me recomendada pela minha irmã
que também andou cá a estudar.
Estou a tirar o curso de esteticista e devo dizer
que estou a gostar cada vez mais. É uma área
muito dinâmica, onde estamos sempre a aprender coisas novas. Estamos sempre a evoluir.
Obrigado à EPV pela oportunidade que me está
a dar.

82 – INÊS PAIVA, 10º D
Olá, sou a Inês e tenho 17
anos!
Conheci a escola profissional de
Vouzela através de algumas experiências
de amigos, nas quais me incentivaram a tentar o
meu percurso nesta escola.
Decidi seguir o curso de Estética no âmbito de
adquirir conhecimentos nos quais a EPV dá a
oportunidade de aprendermos não só a parte
teórica, mas também a prática!
A escola tem-me proporcionado uma experiência
incrível que, sem dúvida, me faz ter cada vez
mais a certeza de que fiz a escolha certa!
Nesta escola consegui realmente provar a aluna
que sou, e isso devo aos professores que sempre
foram compreensivos e aos meus colegas que
me ajudaram sempre que possível.

20 – ALEXANDRE PEREIRA, 10º C
Chamo-me Alexandre Pereira,
tenho 16 anos e encontro-me a
estudar na Escola Profissional de

Vouzela.
Estou matriculado no curso de Mecatrónica
Automóvel. Este curso está a superar as minhas
expetativas. Os professores são bons e as
oficinas estão bem equipadas. O ambiente, que
se vive nesta escola, proporciona uma excelente
aprendizagem e prepara-nos muito bem para o
mercado de trabalho.
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o meu filho é EPV
“Eu sou o Carlos Fernandes, sou pai da
Carla do 10º ano do curso de Cozinha/
Pastelaria.
Também eu fui aluno da EPV há muitos
anos, entre 1995 e 1998, onde frequentei
um curso de restauração.
Quando a minha filha terminou o 9º ano
na EBI de Campia, dei-lhe total liberdade
para escolher a escola para onde queria
ir continuar a estudar. No entanto, devo
dizer que fiquei muito satisfeito quando
a Carla escolheu ir para a EPV tirar
um curso profissional, porque sei que é
uma escola que prepara os jovens para o
futuro. Têm a oportunidade de aprender
a parte teórica e fazer o 12º ano, mas
também têm muitas aulas práticas, em que
desenvolvem outras capacidades, como o
trabalhar em equipa, a responsabilidade, a
autonomia e ainda o valor do trabalho.
Sei que a minha filha está numa boa
escola e que está a gostar.”
Carlos Fernandes, pai da Carla Fernandes
do 10º ano de Cozinha-Pastelaria

ESTÁGIOS

a voz das empresas

Centro de Reabilitação Física e Funcional de Vouzela
“Quase a terminar o curso de massagem estética e
bem-estar, a Ana e a Cátia tiveram a possibilidade
de realizar uma parte do estágio no Centro de
Reabilitação Física e Funcional de Vouzela.
O CRFFV abriu em Vouzela, em Junho de 2019 e
é um gabinete de fisioterapia e bem-estar e ginásio,
gerido pela fisioterapeuta Cátia Guimarães. Neste
gabinete são efetuados tratamentos de fisioterapia, e ainda tratamentos de bem-estar, tais como
massagens de relaxamento, drenagem linfática
manual, entre outros.
Quando a EPV propôs ao CRFFV que recebesse
2 estagiárias, nós aceitámos a proposta com muito
agrado, por sabermos que os estágios são etapas
extremamente importantes para o desenvolvimento

o meu filho é EPV
“O meu nome é Raquel e sou mãe e
encarregada de educação do Bruno Cardoso, do 11 ano, do curso de Mecatrónica
Automóvel.
Estamos muito satisfeitos com a EPV,
com todo o pessoal que trabalha nesta
escola, principalmente nesta altura em
que nos encontramos que, quer dentro da
escola, durante o período escolar, quer no
confinamento com aulas online, foram incansáveis. Obrigada a todos, em especial
à nossa diretora de turma Inês.
Aconselhamos a todos os que queiram
frequentar esta escola que venham conhecer a escola e ver com os próprios olhos
como tem umas excelentes condições a
todos os níveis.
Nós estamos extremamente satisfeitos
com a EPV!
Raquel Albuquerque, mãe do Bruno
Cardoso do 11º ano de Mecatrónica
Automóvel.

e evolução destas futuras técnicas de massagem.
No final do estágio o balanço foi extremamente
positivo para nós enquanto CRFFV, porque gostamos e consideramos muito importante a partilha
de conhecimento e o dar a oportunidade destes
estudante porem em prática aquilo que vão aprendendo ao longo deste 3 anos na EPV. Quanto às
alunas, Cátia e Ana, o feedback foi igualmente
muito bom, e penso que saíram daqui mais ricas
em conhecimento e experiência.
No próximo ano esperamos poder receber mais
estagiários e iremos sempre trabalhar para que a
experiencia desta passagem aqui pelo CRFFV seja
o mais positiva possível. “
(Cátia Guimarães, Centro de Reabilitação Física e
Funcional de Vouzela)

BETA Cabeleireiro & Estética
“Inicialmente, devido a situação de pandemia em
que vivemos, tive algum receio em aceitar a Lara
como estagiária, pois o COVID-19 foi e é um marco
negativo no desenvolvimento de qualquer curso.
No entanto, dei a oportunidade à Lara de vir aqui
estagiar para o meu espaço, designadamente para
praticar e a perfeiçoar alguns serviços na área

de estética. Conhecimentos esses que adquiriu na
Escola Profissional de Vouzela.
Tem posto em prática massagens, pedicure, manicure, depilação entre outros. O seu desempenho
tem sido progressivo e positivo. Precisa de praticar
e continuar com vontade e dedicação.
Tudo de bom e parabéns à EPV!”
(Elisabete - gerente da empresa)
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ESTÁGIOS

a voz das empresas

Marta Sousa e Daniela Almeida
Cozinha-Pastelaria
Mesa de Lemos
Mariana Almeida
Massagem de Estética e Bem-Estar
Clinica Fisiátrica e de Cuidados de Saúde

Mariana Campos
Esteticista
Perfumaria Orquídea

Ana Helena e Cátia Sousa
Massagem de Estética e Bem-Estar
Monverde Wine Experience Hotel
Afonso Pedro e Marcelo Vale
Manutenção Industrial – Eletromecânica
DERWOO Componentes Técnicos de Madeira Lda.

Bruno Cardoso
Mecatrónica Automóvel
SOVECO Viseu SA

Inês Ribeiro
Design de Moda
Be Funky – Loja de vestuário

Ana Almeida e Rennan Dias
Restaurante-Bar e Cozinha-Pastelaria
Restaurante Como Antes
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ESTÁGIOS

a voz das empresas

LEKANTO – GABINETE DE ESTÉTICA
A Filipa é uma rapariga extremamente dócil, demonstra muito
interesse em aprender e de se mostrar disponível, o que acaba
por ser muito importante. Relativamente aos trabalhos técnicos
a Filipa trabalha muito bem e é muito organizada, tenho a certeza
que será uma profissional de mão cheia.
Para mim o mais importante é a vontade e o amor que colocamos
nas coisas que fazemos, e é extremante gratificante sabermos
que podemos trabalhar em equipa e ao mesmo tempo sentirmo-nos parte dessa familia.
E é desta forma que nós vemos a Filipa. Foi muito bom poder
contribuir para o seu crescimento. Agradeço à prof. Inês todo
o apoio e acompanhamento que nos prestou durante todo este
período e agradecemos à escola o continuar a formar bem e com
qualidade os seus alunos.
Muito grata.
(Manuela Belo-Lekanto)
--“No ano de 2020 , após a minha candidatura, fui selecionada
para fazer 280h de estágio Erasmus na Suécia. Foi com grande
alegria que recebi esta notícia, no entanto, a pandemia e o confinamento vieram trocar-me “as voltas” e a viagem não se realizou
nem no ano passado, nem este ano. Mas, como se costuma dizer
“existem males que vêm por bem” porque este contratempo deu-me a oportunidade de estagiar na Lekanto. A família Lekanto é
constituída por 4 trabalhadoras incríveis que me acolheram, me
fizeram crescer quer pessoal quer profissionalmente. Deram-me
a oportunidade de me superar a mim própria e de ser melhor.
Tenho de agradecer imenso à Manuela que esteve sempre
disponível, esclareceu as minhas dúvidas e me ensinou tanto. A
todas tenho a agradecer todo o carinho. Sinto-me parte desta
família! Uma família em grande! Obrigada.”
Filipa Gomes – Estagiária na empresa LEKANTO
Técnica de Massagem de Estética e Bem-Estar

BALNEÁRIO D. AFONSO HENRIQUES
– Termas de S. Pedro do Sul
“Cientes do importante contributo das empresas na formação profissional dos
jovens, foi com muito agrado que recebemos, pelo terceiro ano, uma estagiária do
curso de Técnico de Massagem de Estética e Bem-Estar.
A Helena tecnicamente é uma excelente profissional e tem sido uma mais-valia para
a entidade, assim como temos a certeza de lhe termos transmitido conhecimentos
que serão importantes para o seu futuro profissional. Durante estes quase três
meses de estágio, a Helena teve a oportunidade de praticar as técnicas que já tinha
adquirido (e bem) na E.P.V., mas teve ainda a possibilidade de estar em contacto
com outras técnicas e tratamentos nomeadamente duche de Vicky, Duche de
cachão, hidromassagem e vapores.
(Aurélio Ribeiro – Termalistur)

Campoaves S.A. - Grupo Lusiaves
“Venho através deste felicitar os estagiários que estão connosco este ano, seus
professores e coordenadores.
Uma vez mais quero referir que na CampoAves já trabalham ex-alunos desta escola,
e que deste estágio já convidamos dois a ficarem connosco. Isto reflete não só o
empenho, a dedicação mas também as capacidades demonstradas pelos mesmos.
Faço votos para que os profissionais da Escola Profissional de Vouzela, e seus
alunos continuem acrescentar valor ao mundo empresarial, que cada vez mais
precisa de profissionais bem formados.”
(José Ferraz, Campoaves)
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com a presença especial da professora Isabel Silvestre

Aula de Desenvolvimento de Projetos, online
A disciplina de Desenvolvimento de
Projetos visa o desenvolvimento de
um projeto que procure ir ao encontro dos interesses de cada turma.
Este ano, o projeto inicialmente previsto
foi alterado devido ao atual contexto
de pandemia e de confinamento, pelo
que decidimos fazer uma recolha de
Património Cultural Imaterial, pois consideramos muito importante conhecer
as tradições que herdamos dos nossos
antepassados e que são transmitidas
entre gerações, de pais para filhos, de
avós para netos...
Nos dias de hoje é essencial que cada
um de nós reconheça essas tradições
como fazendo parte importante da
nossa história e da nossa cultura,
dando-nos um sentido de pertença a
uma comunidade.
Nesse âmbito, hoje a aula da disciplina
de Desenvolvimento de Projetos, do 11º
B, foi então uma aula muito especial.
A convite do aluno António Duarte, tivemos o privilégio de contar com a presença da Sra. Professora Isabel Silvestre,
que partilhou connosco um pouco do
seu largo conhecimento, focando-se
um pouco mais sobre a cultura de
Manhouce, mas também abrangendo
aquilo que é a história e as raízes do
povo português.
Uma tarde muito enriquecedora, onde
tivemos a oportunidade de aprender
mais sobre religião, rezas, dialetos,
profissões e utensílios de antigamente,
cantigas, histórias e hábitos culturais
que são a alma de um povo e definem

aquilo que é a essência da nossa evolução enquanto pessoas e membros de
uma comunidade.
Esta aula marcou também a primeira
aula online da Professora Isabel Silvestre. A ver pela satisfação de todos
quantos participaram, está perfeitamente apta a continuar a partilhar o
seu conhecimento com os mais novos
através de plataformas digitais.

Decorreu no dia 6 de abril, via Zoom, com
os alunos do 12º Ano da Escola Profissional
de Vouzela, a ação “O futuro está de olho
em ti!”.
Esta açãotinha como principal objetivo reunir um conjunto de informação pertinente,
capaz de auxiliar os alunos na tomada de
decisão sobre o seu futuro.
Um especial agradecimento a todos os
oradores que prontamente se disponibilizaram em colaborar nesta iniciativa e à
Escola Profissional de Vouzela por receber com entusiasmo esta proposta!

Não podíamos terminar sem um breve
momento musical, protagonizado pelo
nosso aluno Roberto José que nos
surpreendeu e mostrou que é mestre
na concertina e, claro está, com a voz
magnífica da Professora Isabel Silvestre
que sente a música como ninguém.
Foi uma honra. Obrigado!

A todos os alunos, boa sorte e sucesso no
vosso caminho. Se necessitarem da nossa
ajuda, contem connosco, porque juntos
somos #geraçõesativas
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RETOMA DO
ENSINO PRESENCIAL
Com a retoma do ensino presencial, aos poucos e em
segurança, tentamos regressar à normalidade. Por isso,
fomos dinamizando diversas atividades, cumprindo sempre as regras de higiene e segurança. Aqui fica a normalidade possível!

ALUNOS, MUDÁMOS A SALA…

EPV associa-se
à campanha do “Laço Azul”
Abril é, em muitos países, desde
o início do século, o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância.
Cientes da importância da prevenção e da luta contra os maus
tratos a que muitas crianças e
jovens ainda estão sujeitos, a

Escola Profissional de Vouzela
associou-se à campanha “Laço
Azul” desenvolvendo um laço que
simbolicamente foi colocado à
entrada desta instituição.
A ação foi desenvolvida por um
grupo de alunas do 11ª A.

DE AGULHA E LINHA…

Com o retorno à escola, no Atelier de
Design e Costura da EPV, vai uma grande azáfama. Após o confinamento, as
alunas do curso de Técnico de Design
de Moda recuperam o tempo perdido e,
de agulha e linha, confecionam os vestidos que apresentarão na sua PAP.

Sempre com a dinâmica que caracteriza a
Escola Profissional de Vouzela, foram recentemente feitos melhoramentos em vários espaços
desta escola!
Foi adquirido um novo bar e mobiliário de restaurante, foi feita remodelação da sala e foram
ainda aplicados vinis autocolantes nas portas,
com 2 caras bem conhecidas da comunidade
escolar da EPV, o Filipe e a Carla Nobre.
Usufruam!!!

Neste atelier, dando largas à criatividade, trabalha-se para criar, ilustrar,
modelar e confecionar todo o tipo de
vestuário.
Quanto ao ambiente de trabalho…
Bom, as fotos falam por si!
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CURSO DE ESTETICISTA EM IMAGENS

Esteticista - aula prática
de Eletrologia aplicada aos
tratamentos corporais e faciais
Cheias de vontade de regressar à escola, as alunas
do 11° ano do curso de esteticista vieram já aplicar
na prática alguns dos conhecimentos adquiridos nas
aulas online.
Uma aula dedicada ao módulo de Eletrologia aplicada aos tratamentos corporais e faciais, onde foram
feitos vários tratamentos de Eletroestimulação Muscular, Radiofrequência, Alta Frequência aplicada a
tratamento facial, entre outros. Tudo feito na sala de
estética e bem-estar da EPV onde existem os equipamentos necessários para uma formação prática de
qualidade
Não há dúvidas de que no curso de Esteticista da
EPV se formam grandes profissionais para o setor!
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TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO:
COZINHA/PASTELARIA
RESTAURANTE/BAR

COZINHA/PASTELARIA

Haverá melhor maneira
de regressar à escola?

DE MÃOS NA MASSA
A turma de Restauração do 12ºA brindou-nos com uma
magnífica demonstração de gastronomia brasileira!
Desta apresentação gastronómica faziam parte alguns
ex-libris de gastronomia brasileira, como é o caso da picanha, farofa, feijoada, banana frita, brigadeiro, quindins
e alguns cocktails.
Riqueza, sabor e diversidade são 3 palavras que caracterizam a gastronomia brasileira e que também pudemos
comprovar nesta apresentação!

No âmbito do Módulo de Cozinha Criativa, alunos e alunas
da turma de Cozinha/Pastelaria do 12º ano,prepararam h
uma deliciosa mostra gastronómica de Cozinha Asiática!
Ficam imagens de algumas destas maravilhas!
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PRIMEIROS PASSOS DA TURMA DO 10ºC

CURSO TÉCNICO
DE MECATRÓNICA
AUTOMÓVEL

Os alunos do 10º ano de Mecatrónica Automóvel
estão, por esta altura, a dar os primeiros passos
na componente prática do curso. Nesta aula, que
decorreu na oficina da EPV, estiveram a desmontar e
verificar os diversos componentes de motor, a organizar as peças e bancadas de trabalho, entre outras
atividades.

Restauro e reparação de motor
VW 1.4 a gasolina - 8 válvulas
Mostramos algumas fotos do resultado final de um trabalho prático executado pelos alunos do 11º ano de Mecatrónica Automóvel.
Uma operação de restauro do motor, que levou algumas horas a
ser executado na oficina da EPV e que incluiu:
- desmontagem;
- verificação de pistões;
- verificação de desgaste e estado da cambota;
- retificação da árvore de cames e dos bronzes;
- limpeza de componentes do sistema de injeção monoponto,
coletores de admissão e de escape;
- substituição de segmentos;
- lubrificação completa;
- pintura e restauro exterior do motor;
Na EPV preparamos os nossos alunos para serem bons profissionais
Se também tu és um apaixonado por mecânica automóvel e
queres fazer o 12º ano, aprendendo uma profissão com futuro,
esta é a tua oportunidade!

Antes de porem mãos-à-obra, conforme é habitual,
estiveram a ouvir com atenção as indicações do diretor de curso, Engº José silva.
Uma turma de onde vão certamente sair bons profissionais para o setor automóvel

PAP’s

32

EPV em destaque
na revista Noticias Magazine
“com as mãos na massa, eles sabem o que querem”
É com muita satisfação que vemos
a Escola Profissional de Vouzela
ser considerada como um dos
bons exemplos no que respeita a
instituições de ensino profissional
no nosso país.
Foi isto mesmo que aconteceu ainda este domingo, quando a revista
Notícias Magazine, uma revista
com tiragem nacional, que semanalmente é vendida com o Jornal
de Notícias e que, nas notícias de
destaque desta última edição, escreve um artigo sobre a importância do ensino profissional para o
desenvolvimento de Portugal e dos
nossos jovens e recolheu um testemunho na nossa escola. Um artigo
com vários exemplos de sucesso,
de alunos que se sentem realizados e motivados com o percurso
formativo que escolheram.
Um artigo de leitura obrigatória
(pág. 21-25), principalmente para
os alunos e familiares que estão a
terminar o 9°ano e que dentro de
pouco tempo consideram, como

alternativa, o ensino profissional.
Um ensino que em nada é inferior
ao ensino regular... muito pelo contrário! Numa escola profissional
obtém-se o 12º ano com dupla certificação, num percurso formativo
caracterizado pelo foco nas aulas
práticas, onde aprendem simultaneamente uma profissão.
O Marco é um dos casos de sucesso da EPV, finalista do curso de Mecatrónica Automóvel, sabe bem o
que quer para o seu futuro e destaca a forma como se sente preparado para entrar no mercado de trabalho. Antes disso, refere também
a importância do Estágio Erasmus
que pretende realizar na Suécia,
naquela que será certamente mais
uma grande oportunidade que lhe é
dada pela EPV para enriquecimento
pessoal e profissional.
Terminamos por dizer que a revista
em formato digital está disponível
para consulta em
www.epvouzela.com
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CURSO DESIGN DE MODA
A Moda é uma disciplina transdisciplinar, ultrapassa o significado do
Vestuário, envolvendo-se com o Design
de Comunicação, a Cultura, a Arte,
o Corpo, o Consumo e toda a nossa
identidade no Quotidiano. Foi esse o
reflexo da apresentação das PAP (Projeto de Aptidão Profissional) da turma
de Design de Moda 12ºB no dia 20 de
maio de 2021.
O desafio teve como Tema em geral “As Catástrofes Ambientais”. “IN
HUMANA” foi o nome escolhido para o
evento, pretendendo sensibilizar para a
“falta de humanidade” e racionalidade
do ser-humano, que dia após dia está
a destruir o nosso planeta. As alunas
inspiraram-se nas deusas dos 5 elementos da Natureza (Água, Fogo, Terra, Ar
e a Alma). A apresentação, no cenário
magnífico do Parque da Liberdade, foi

além das expetativas com um imenso
agrado do Júri constituído por Diretor
Pedagógico Lino Tavares, Diretora de
Curso Filipa Ferreira, Representante da
Empresa Filipe Casca, Representante da
Associação Empresarial Gil Ferraz, Professora Orientadora Catarina Pinheiro e
Diretora de Turma Paula Ferreira. Obrigado ao júri, às modelos que brilhantemente desfilaram e a toda a plateia
que esteve presente e que aproveitou
os lugares de sombra para assistir ao
desfile com maior comodidade e respeitando as normas de distanciamento e
de segurança recomendadas pela DGS.
Toda a turma está de parabéns pela
cumplicidade e por todo o trabalho
pois, mesmo nestes tempos difíceis,
conseguiram desafiar-se e ultrapassar

as metas e cumpriram o objetivo de
Sonhos Realizados.
Neste percurso de 3 anos de partilha de Ideias, Criatividade e vivências,
tornaram-se e formaram-se boas Profissionais.
Foi também convidada a apresentar a
sua coleção desenvolvida sob o tema da
“Flor do Loendro”, a ex-aluna Fabiana
Teixeira, que frequentou o curso de
Design de Moda entre 2015-2018 e que
agora está a desenvolver a sua carreira
profissional ligada ao mundo da moda,
como sempre sonhou.
Missão concluída e Sonhos Realizados na EPV
Estão abertas as inscrições para o
curso de Design de Moda. Não percam
esta oportunidade e realizem os vossos
sonhos na EPV!
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O FUTURO ESTÁ
DE OLHO EM TI
Com o objetivo de sensibilizar os
alunos/as da Escola Profissional de
Vouzela para a importância da formação ao longo da vida, realizámos
uma atividade denominada “O Futuro
está de Olho em Ti”, organizada pela
CLDS 4G Vouzela “Gerações Ativas”,
em parceria com a Escola Profissional
de Vouzela.

Nas sessões realizadas, tivemos a participação do Dr. Gonçalo Ginestal, em representação do IEFP - Instituto do Emprego e
Formação Profissional, I.P., do Eng. Emre
da empresa CarbonTeam e das Sras. Sónia
Duarte, Anabela Lopes e Véronique Pereira
que deram o seu contributo em representação do ForLife - Clube de desporto e
bem-estar.
Tivemos, assim, a oportunidade de ter
excelentes oradores que transmitiram aos
nossos alunos a experiência de entidades
pertencentes a vários setores da sociedade e do mercado de trabalho, que foram
unânimes em alertar os jovens alunos
da EPV para o facto de que a formação é
fundamental.
Num mundo cada vez mais globalizado,
mais competitivo e onde os vínculos laborais às empresas não são tão duradouros
como antigamente, é a experiência, a
formação adquirida e a vontade de querer
aprender sempre mais, que nos permitem
enfrentar o futuro com otimismo e preparação para as adversidades.
Obrigado à CLDS4G e a todos os oradores,
foi um dia de grande aprendizagem.

PAP’s
Restaurante-Bar
e Cozinha Pastelaria
No dia 5 de maio iniciaram-se as apresentações das PAP2s de
final de curso, relativas aos alunos do 12° ano de Restaurante-Bar e Cozinha-Pastelaria.
No primeiro dia, apresentaram as suas PAPs a Alexandra Gonçalves e a Inês Matos, ambas do curso de Cozinha Pastelaria.
A PAP da Alexandra incidiu na Cozinha Tradicional Portuguesa,
tendo preparado um menu que percorreu o país de norte a sul,
passando pelas ilhas, onde constavam:
- ENTRADAS: Amêijoa à Bulhão Pato, Xerém de Camarão
- SOPAS: Sopa de Castanhas, Sopa de Campinos, Açorda
- PRATO DE PEIXE: Caldeirada de Peixe
- PRATOS DE CARNE: Rojões, Carne de Porco em Vinha de Alhos,
Javali, Alcatra com Bolo do Caco.
A Inês apresentou uma mesa repleta de sobremesas, todas
elas fazendo parte da Doçaria Tradicional Portuguesa, a saber:
Pudim Abade de Priscos, Toucinho do Céu, Dom Rodrigo, Bolo
de São Francisco, Sopa Dourada, Pudim de Maracujá, Biscoitos

de Azeite, Sericaia, Pão de Ló de Alfeizerão, Lampreia de Ovos
e Compota de Ananás.
Apenas uma nota para o facto de que além de todos os trabalhos
inerentes à realização da PAP, como é o caso do relatório escrito
e demais trabalhos, a aluna Alexandra Gonçalves fez ainda um
livro, que se pretende que seja um “Roteiro Gastronómico” da
Cozinha Tradicional Portuguesa, e que contém informações
acerca dos pratos típicos de cada região do país.
Ambas estão realmente de parabéns pelos trabalhos apresentados. São demonstrativos da qualidade da formação, do trabalho
e profissionalismo que caracteriza o ensino na EPV!
À semelhança do que aconteceu no primeiro dia, os alunos de
12º ano continuaram as suas apresentações, feitas com muito
empenho .
Pelo curso de Cozinha-Pastelaria, as PAPs apresentadas no
segundo dia foram as seguintes:
- Rafael Monteiro: Pastelaria de Sobremesas
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- Rennan Silva: Culinária do Brasil
- Joy Neto: Carnes de Matadouro
- Maurício Rua: Sopas
Por sua vez, do curso de Restaurante-Bar, apresentaram as
suas PAPs:
- Diana Almeida: Queijos Internacionais
- Cadmeze Rita: Gin
- Tagma Managem: Cocktail’s
E no terceiro dia …
foram apresentadas as últimas provas dos alunos/as finalistas,
dos cursos de restauração da EPV.
Foram então apresentados os seguintes trabalhos de Cozinha-Pastelaria:
- Soraia Rocha: Sobremesas Internacionais
- Ricardo Coval: Entradas Internacionais
- Nailde Garcias: Gorduras Vegetais

Pelo curso de Restaurante-Bar:
- Edsami Guadalupe: Vinho do Porto
- Ana Almeida: Vinhos
- Paula Carvalho: Mise-en-Place
De agradecer mais uma vez a presença do júri, onde estiveram
presentes os respectivos diretores de curso, prof. João Fernandes
e profª Maria Cunha, a diretora de turma, profª Ana Guimarães, o
diretor da escola, Dr. José Lino, em representação da AEL, o Dr.
Carlos Rodrigues, e a gerente do Hotel Vouga, Engª Maria José.
Estiveram também presentes duas representantes do Notícias
de Vouzela que vieram fazer uma reportagem sobre a EPV e
sobre os trabalhos realizados pelos nossos alunos.
Terminadas que estão, por este ano, as apresentações das
PAPs de Cozinha-Pastelaria e Restaurante-Bar, resta-nos dar os
parabéns pelos trabalhos realizados e desejar boa sorte para
os estágios de todos os alunos.

PAP’s
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Mecatrónica Automóvel
Manutenção Industrial - Eletromecânica
Os alunos do 12º C do Curso Técnico
de Mecatrónica Automóvel e do 12ºB
do Curso de Técnico de Manutenção –
Eletromecânico/a realizaram as suas
PAP’s - Prova de Aptidão Profissional.
Estes projetos são, por norma, desenvolvidos entre meados de novembro até
ao início de maio. Mas tudo isto seria
válido se não estivéssemos a viver mais
um ano atípico, onde a incerteza e o
receio reiteram. Atendendo a que todos
estes projetos envolvem um grau de
complexidade considerável e são muito
trabalhosos, exigindo morosidade na
sua execução, o que, aliado ao confinamento que tivemos devido à situação
pandémica, levou a que os mesmos
tivessem uma redução de timing na
sua fase de pré-projeto; tiveram um
desenvolvimento considerável em curto
espaço de tempo, sofrendo, depois,
uma interrupção. Assim sendo, gerou-se uma “turbulência muito positiva de
sentimentos e atitudes”. Hesitação,
incerteza e desistência estiveram sem-

As alunas finalistas do Curso de Massagem de Estética e Bem-Estar irão
apresentar a defesa das suas PAPs no
próximo dia 27 de julho. Este momento
marca o culminar do projeto desenvolvido ao longo deste ano tão atípico.
Apesar dos contratempos provocados
pelo confinamento e que condicionaram
a realização dos estudos de caso inicialmente previstos, as alunas não baixaram os braços e, após o seu retorno,
recuperaram o tempo perdido. A aluna
Ana Henriques defenderá o tema “Massagem Ayurvédica no alívio do stress e
ansiedade”, a Cátia Sousa demonstrou
os benefícios da “Massagem terapêutica
no combate à escoliose”, a Filipa Gomes

pre ausentes do vocabulário e do pensamento dos alunos que evidenciaram
sempre talento, dinamismo, autonomia,
criatividade, colocando à prova todo o
seu potencial, chegando mesmo a desafiarem-se a si próprios. Determinados
e focados nas suas tarefas, apesar de
todos os contratempos que se afloraram
ao longo do percurso, conquistaram as
várias etapas, sem nunca evidenciarem
medo, cansaço ou vontade de desistir.
Os trabalhos foram elaborados em
grupo, havendo a destacar o restauro
de uma Vespa 50S e um BMW e36 316
compact drift para o Curso de Técnico
de Mecatrónica Automóvel. No Curso
de Técnico de Manutenção IndustrialEletromecânico/a foram realizados
projetos como uma Vassoura Hidráulica para Trator e a Instalação Elétrica
Completa de algumas infraestruturas
novas da EPV.

entrou no mundo da aromaterapia, tendo escolhido o tema “Soap Massage”,
a Helena Silva aventurou-se na “Criação
de Centro de Massagem e Estética” e a
Mariana Almeida estudou a “Reflexologia como coadjuvante da massagem de
relaxamento no alívio de dores musculares nas costas”.
Relativamente à F.C.T., e apesar do contexto pandémico, todas estão a fazer a
sua formação de 600 horas em entidades de acolhimento externas, a saber
Termalistur- Balneário D. Afonso Henriques; Clínica Fisiátrica e de Cuidados
de Saúde em S. Pedro do Sul; Monverde
Wine Experience, em Amarante e Lekanto, Gabinete de Estética em Mangualde.
O feedback relativamente ao seu desempenho tem sido muito positivo, pelo que
estão todas de parabéns!

Como diretor de curso não poderia deixar de salientar todo o trabalho efetuado, a dedicação, o entusiasmo e o forte
espírito de entreajuda e solidariedade
dos alunos, na execução dos respetivos
trabalhos.

Muitos parabéns, meus caros formandos, pelos vossos projetos e pelo vosso
percurso!

TÉCNICO DE
MASSAGEM
DE ESTÉTICA
E BEM-ESTAR
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APRESENTAÇÃO E DEFESA DAS PAF
DE COZINHEIRO/A (9º ANO)
Vinte e cinco de maio foi o dia dos alunos de CEF Cozinheiro/a
fazerem a sua apresentação e defesa das Provas de Aptidão
Final (PAF), com o objetivo de concluírem o 9º ano.
As provas apresentadas foram as seguintes:
- Débora Batista: Massas Alimentícias
- Guilherme Capela: Carnes Suínas
- Joana Sousa: Massas de Pastelaria
- João Pinto: Azeite
- José Pinto: Crustáceos
Dada a tenra idade destes alunos, é de destacar a sua autonomia, experiência demonstrada e qualidade dos trabalhos apresentados, Parabéns a todos!
Para estes alunos é o terminar de um percurso formativo
de 2 anos, onde tiveram a oportunidade de concluir o 9º
ano e desenvolver uma série de competências sociais, científicas e profissionais requeridas para o exercício de uma
atividade profissional.

APRESENTAÇÃO E DEFESA DAS PAF
DE ELETROMECÂNICA
Os alunos do CEF de Eletromecânica apresentaram as suas Provas de Aptidão Finais (PAF)
para terminarem o curso e assim concluírem
9º ano de escolaridade.
O projeto comum consistiu num “Compressor/Amortecedor de Molas de Suspensão de
Motociclos”, que tem como função retirar
as molas/amortecedores de motociclos
para que se possa fazer a manutenção com
facilidade.
Para fazer este trabalho os alunos utilizaram
as seguintes máquinas:
- Fresador
- Torno Mecânico
- Serrote Mecânico

- Engenho de Furar
- Máquina de soldadura semiautomática
- Quinadeira
- Bancada e respetivo torno de bancada
- entre outros equipamentos...
Aproveitamos para mostrar algumas fotos do
processo de execução do projeto nas oficinas
da EPV.
Parabéns aos alunos e professores!
Agora segue-se o estágio nas empresas, que
para muitos será o primeiro contacto com o
mercado de trabalho.
Boa sorte!
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SABER-FAZER… CADA VEZ MELHOR!

CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO
DA NOVA COZINHA
PEDAGÓGICA DA EPV
Há dias muito especiais para a família da Escola
Profissional de Vouzela e o dia da tão aguardada inauguração da Nova Cozinha Pedagógica foi um deles!!!
Apetrechada com bancadas e utensílios individuais,
além de um conjunto de equipamentos inovadores na
área de Cozinha-Pastelaria, este é um investimento
que nos permite estar mais bem preparados e estar
um passo à frente na qualidade da formação profissional dada aos nossos alunos.
A cerimónia que contou com a participação de algumas entidades que muito nos honraram com a sua
presença, incluiu, além da inauguração da cozinha,
a visita às instalações da escola, nomeadamente aos
NOVOS LABORATÓRIOS de Eletricidade e de Ciências
Físico-Químicas e de Biologia também agora inaugurados, ao novo auditório, ao refeitório onde foram
também feitas obras de remodelação e expansão, bem
como às oficinas e demais salas de aulas práticas
destinadas aos cursos profissionais da EPV.
Sabemos que os projetos agora apresentados são
fundamentais para continuar a proporcionar as melhores condições de aprendizagem. Nunca ficamos
acomodados, continuaremos a preparar o caminho
do futuro, apostando em tudo o que seja importante
para uma formação de qualidade e para o sucesso
dos nossos alunos!

MINISTROS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE VISITAM A ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA
No passado dia 28 de julho, a Escola
Profissional de Vouzela teve a honra
de receber a visita de dois ministros
do governo de São Tomé e Príncipe:
Adlander Costa Matos, ministro do
Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional e Vinicius Xavier de
Pina, ministro da Juventude, Desporto
e Empreendedorismo.
A comitiva contou ainda com a presença

do Dr. António Schneider, Presidente da
Associação de Cooperação de Portugal
com São Tomé e Príncipe, do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vouzela,
Engº Rui Ladeira, e também com a presença da Direção da Escola Profissional
de Vouzela, aqui representada pelo Dr.
José Lino Tavares e pela Dra. Suzana
Martins.
Durante a visita foram dadas a conhe-

cer as instalações da EPV, ao mesmo
tempo que se prepararam projetos para
o futuro e se fortaleceram laços de cooperação entre as instituições presentes,
sempre com foco no objetivo de dar
continuidade ao sucesso do Projeto de
Aprendizagem da Escola Profissional
de Vouzela com os jovens santomenses.
No final, seguiu-se a visita ao Salão Nobre dos Paços do Concelho, na Câmara
Municipal de Vouzela.
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Ranking Nacional das Escolas

Escola Profissional de Vouzela com
a melhor classificação de sempre!!!
Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Educação, a
Escola Profissional de Vouzela está num fantástico 18º lugar no
Ranking Geral das escolas com cursos profissionais, num universo
de 582 escolas a nível nacional.
No que se refere ao distrito de Viseu, a Escola Profissional de Vouzela está noTop 3 do Ranking Distrital.
O resultado agora conhecido dá-nos responsabilidade acrescida
para o futuro, mas é igualmente motivo de grande orgulho para
toda a comunidade escolar da Escola Profissional de Vouzela.

Happy Africa Day!
No dia 25 de maio, comemora-se o Dia de África,
anteriormente conhecido como Dia da Libertação Africana.
Por ocasião da celebração desta data, os alunos da EPV
provenientes do continente africano, organizaram uma
pequena atividade que decorreu na semana passada, e em

que o objetivo foi mostrar um pouco da cultura e histórica
de países africanos pela ótica de quem veio de lá.
Gastronomia, música, dança, convívio e muita alegria
estiveram bem presentes, à imagem daquilo que são os
seus hábitos culturais e de vida em sociedade.

Visita à EPV da Delegada Regional de Educação Centro
Foi com enorme orgulho que recebemos a visita da
Sra. Delegada Regional de Educação do Centro, Dra. Cristina
Oliveira. Acompanhada pelo Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Vouzela, Eng. Rui Ladeira, fez uma visita às
instalações da EPV, centrando-se nas remodelações efetuadas
na escola, nomeadamente a ampliação do refeitório, as novas
salas de eletricidade, o novo Laboratório de Físico-química e,
claro está, a nova Cozinha-Pedagógica.
No nosso Livro de Honra deixou uma mensagem que nos enche
de vaidade, manifestando que continuemos o bom caminho que
temos percorrido.
Bem-haja pela sua visita.

escola Profissional de Vouzela

a tua escola

