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A NOSSA EMENTA PARA O PRÓXIMO ANO LETIVO 



 

 

 
4 

EDITORIAL 

 

O ano aproxima-se a passos largos do seu final. 

Na EPG, isto é sinónimo de grande azáfama: os finalistas preparam as suas Provas de Aptidão Profissional (PAP), muitos 

alunos aguardam ansiosos pelas primeiras Formações em Contexto de Trabalho ou Formações Práticas Simuladas, os 

professores preparam as suas avaliações finais e a direção antecipa já o ano que está para vir.  

 

Ponto da situação quanto ao desafio que a EPG se lançou no início do ano: as aulas estão de facto mais práticas, os alunos 

sentem que, em todas as disciplinas, estão a ser preparados para uma área profissional ou vocacional e foi criada uma 

comissão da Qualidade de forma a colmatar algumas carências e rentabilizar os recursos oferecidos pela nossa Escola. 

A leitura desta 2ª edição da nossa revista permitirá conferir o trabalho que foi realizado e o que está a ser preparado. 

Em paralelo com essa otimização dos nossos serviços, a vertente social, que nos permite um lugar de destaque no panorama 

escolar nacional, não foi descurada. Todos os alunos com mais dificuldades continuam a ser ajudados pela EPG para que a 

falta de recursos financeiros não obste a uma educação cada vez mais capital para quem pretende ser bem-sucedido, quer 

profissionalmente, quer socialmente. 

Avizinham-se mudanças no sistema escolar pelo que os Cursos Vocacionais (CV) serão substituídos, no Ensino Básico, pelos 

regressados Cursos de Educação e Formação (CEF). 

Nada que nos assuste: uma experiência longa de quinze anos já nos permite encarar as revoluções pedagógicas, políticas ou 

sociais de forma serena e confiante. 

Numa área da Educação onde a concorrência é voraz, a EPG agiganta-se e multiplica-se em ações de divulgação que parecem 

sensibilizar muitos dos jovens do Concelho que têm a oportunidade de assistir às demonstrações do que de melhor 

produzem os nossos alunos. 

Contudo, muitos se deixam posteriormente persuadir por amigos, por familiares ou outras escolas, de que a EPG fica longe, 

de que tem uma má rede de transportes a desservi-la ou que São Pedro da Cova não é uma freguesia acolhedora o suficiente 

para se estudar. 

Tentaremos ao longo desta revista provar que cada um destes argumentos não são tão acertados como parece ser senso 

comum. O nosso conselho, que está também a transformar-se num lema deste editorial, é simples: 

  

Não tenham medo de serem felizes e bem-vindos à família EPG! 
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OS COORDENADORES/DIRETORES DA EPG: UM PAPEL CRUCIAL 

 

Na nossa primeira edição, destacamos o facto de a nossa 

equipa educadora ser diferente, mais próxima, mais 

amiga. Desta feita, realçaremos o papel de um tipo de 

professores com um papel diferente. Mais 

responsabilidade, mais proximidade, mais sacrifícios, mais 

atenção, mais minúcia: eis alguns dos atributos que 

tornam estes professores essenciais na EPG – Os 

diretores/coordenadores. 

“Isabel, desculpa mas não poderei dar a aula ao 1º tempo 

de terça!” “Eduardo, amanhã, tenho os planos de sessão 

prontos!” “Stora Sara, não gosto do meu local de formação 

em contexto de trabalho!” “Stora Susana, quando é a visita 

de estudo?”“Inês, podes verificar se o meu dossiê de 

Vocacional 1º ano está pronto, por favor?!” “Professor 

David, este ano precisamos de mais um aluno para estagiar 

na nossa empresa! É 

possível?” 

É este o dia a dia destes 

autênticos mágicos da 

nossa escola: elaborar 

horários agradando a 

Gregos (professores) e 

Troianos (alunos), 

verificar o trabalho de 

colegas, conferir as 

cargas horárias de cada 

disciplina, autorizar 

visitas de estudo, assinar 

pautas, conferir dossiês, requisitar material para o curso, 

encontrar entidades de acolhimento para os alunos 

realizarem as Formações em Contexto de Trabalho ou as 

Formações Práticas Simuladas, assegurar o bom ambiente 

de formação entre colegas, acompanhar os alunos das 

várias turmas do curso, assegurar instalações e 

equipamentos para o desenvolvimento das aulas práticas 

e… Dar aulas! 

Eles são os representantes dos cursos e, no fundo, são a 

imagem da nossa escola. Por muito que gostem dos seus 

professores, o carinho que nutrem pelos seus diretores ou 

pela sua coordenadora é diferente, mais intenso: no fim de 

curso, todos percebem que esta figura foi o principal 

amparo em todos as conquistas. Os professores são 

normalmente de todos, os diretores/coordenadora não: 

são pertences daquele grupo restrito de alunos que têm a 

sorte de fazerem parte de uma comunidade diferente… um 

curso!  

Como afirmava no primeiro número da FORMAR BEM, “Os 

nossos diretores de curso são, quer na vertente profissional, 

quer na vocacional, autênticos pilares que resistem a tudo 

para permitir a todos os alunos que se integrem na escola, 

no curso e, também, no ramo profissional para o qual cada 

um enveredou.” 

Todos nós, professores, carregamos o trabalho da escola 

para casa, faz parte do ofício. Os diretores/coordenadora 

vão mais longe: para além das preocupações inerentes à 

sua condição de docente, ainda carregam o fardo de ter de 

resolver as dificuldades 

de colegas e alunos. 

Nas reuniões, são sempre 

os que sabem mais e 

sobre os alunos e, em 

geral, os que se 

preocupam mais com as 

circunstâncias sociais de 

cada um dos alunos do 

curso.  

Quando surgem dúvidas a 

nível profissional, esta é a 

figura a que todos recorrem. O parecer do 

diretor/coordenadora é como a sentença de um juiz em 

tribunal: não se questiona, aceita-se e ponto final. O 

suprassumo falou, ninguém pode contrariá-lo. 

E cada qual faz o que quer no seu curso? Nem eles assim 

desejam, nem eles assim podem! Na EPG, todas as ações 

são concertadas. No caso destes rostos incontornáveis, 

participam em múltiplas briefings para combinarem 

atividades e linhas de coordenação a seguir na escola. 

Se optarem pela nossa escola, podem crer que serão 

sempre apoiados por um excelente diretor/coordenador.  
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A EPG E SÃO PEDRO DA COVA: UMA PARCERIA EFICAZ 

 

 

 

 

A Escola Profissional de Gondomar fica em S. Pedro da 

Cova? Sim, é verdade. Antes de emitirem um juízo de 

valor, prestem atenção ao que vem a seguir!  

Ponto 1.  

A designação oficial é agora União de Freguesias Fânzeres e 

São Pedro da Cova: é muita fruta! E ainda que não tivesse 

mudado de nome, existe um facto que não pode ser 

ignorado: estamos em Gondomar, na capital do ouro. 

Ponto 2.  

É ponto assente que esta é uma localidade pobre. Contudo, 

não confundam a pobreza social com pobreza espiritual. 

Aqui, encontram gente muito boa que sabe ser 

reconhecida. São muitos os alunos problemáticos de cá que 

vimos mudar de atitude durante o seu percurso na nossa 

escola e valorizam ainda mais a EPG depois de saírem. 

Ponto 3. 

São Pedro da Cova não é apenas sinónimo de Minas. 

Todavia, por cá, ninguém nega as suas origens e este é, sim, 

um grande motivo de orgulho para todos os seus 

habitantes. 

Ponto 4. 

A rede de transportes que desserve S. Pedro não é muito 

diversificada, porém é suficiente e permite aceder 

facilmente quer a S. Cosme, quer a Valongo ou Rio Tinto. 

Ponto 5. 

Esta é uma terra de bom garfo. São vários os 

estabelecimentos que levam gentes de fora a escolher São 

Pedro para um bom petisco. 

Ponto 6. 

As infraestruturas desportivas são das melhores do 

Concelho, disponibilizando excelentes condições para a 

prática de desportos como futebol, futsal, patinagem, 

basquetebol, andebol, natação, motocrosse, BTT, Downhill, 

entre outros. 

Ponto 7. 

Não existem espaços de diversão noturna. Não, é verdade! 

Em S. Pedro da Cova não existem bares ou discotecas mas, 

que raio, que utilidade teriam para quem vem estudar cá 

durante o dia?! É, pois, mais uma vantagem: não existem 

distrações que impeçam um bom rendimento escolar. 

Ponto 8. 

As juntas de freguesia têm vindo a perder influência. Esta 

situação não se sente aqui. O Presidente, um jovem, 

trabalha que se farta e a junta desdobra-se em ações de 

dinamização da localidade. A sua juventude parece ter 

contagiado a população e o apoio dado à nossa Escola é, de 

facto, notável. S. Pedro da Cova tem as Minas, o Gasómetro 

(a festa local) ou o Museu Mineiro e aparece 

frequentemente na TV. A última aparição aconteceu no 

Jornal da Noite da RTP. 

Ponto 9. 

Estar em S. Pedro não é sinónimo de estar esquecido no 

Concelho. A Câmara tem sido um apoio muito importante e 

tem marcado presença em todas as iniciativas 

impulsionadas na localidade. Desse apoio a S. Pedro da 

Cova tem também beneficiado a nossa escola, 

nomeadamente através dos autocarros cedidos pela 

Câmara. 

Ponto 10 

S. Pedro da Cova é uma localidade de muito apoio social. 

Não faltam, aqui, associações para apoiar crianças, jovens e 

idosos ou os incapacitados. Vir para cá é também uma 

oportunidade de ajudar os desfavorecidos! 

Por tudo isso, podemos afirmar que S. Pedro da Cova é 

“FIXE”! 

  

Não percam o vosso tempo a falar mal da minha terra. Tempo é dinheiro e eu não quero 

gastar mais o meu a falar daquilo que estou farto de repetir:  

“São Pedro é fixe…Até porque temos cá a EPG!” 

 



 

FESTA DA FAMÍLIA 

 

Quando as outras escolas só se lembram das famílias dos 

alunos para criticá-los ou repreendê-los, a nossa convida-

os para uma noite de convívio e diversão. 

A direção descobriu este ano uma nova forma de agradecer 

aos pais dos alunos a preferência pela EPG: uma noite com 

oferta de petiscos e sessão de Karaoke. 

A iniciativa foi um sucesso e será, certamente, repetida no 

futuro. O convívio foi muito concorrido e a boa disposição 

imperou, permitindo aos pais ver a escola de uma forma 

diferente e à escola conhecer muitos pais que não têm 

oportunidade de se deslocarem à EPG noutras ocasiões. 

Houve bifanas, enchidos, caldo verde, acepipes, bolo e 

bebidas à descrição para todos os presentes. As luzes e 

música ambiente, tal como o Karaoke, estiveram a cargo de 

dois profissionais, pais de uma aluna da escola: o Paulo e a 

Lígia. 

No final, todos saíram satisfeitíssimos: alunos, pais, 

professores e direção pareciam já ansiar pela próxima 

edição desta excelente iniciativa. 

A festa foi tão original que teve destaque nos jornais locais. 

 

 

UMA FOTO COM O SR. PRIMEIRO-MINISTRO 

 

Estavam duas turmas da EPG (Curso Profissional de Técnico de Comércio – 3º ano e Curso Vocacional de 

Hotelaria/Informática/Comércio – 1º ano a terminar a sua visita à Fábrica/Museu da Vista Alegre, em Aveiro, quando se 

deparam com um aparato jornalístico e automobilístico de luxo. O Sr. Dr. António Costa. 

Os alunos quiseram tirar uma foto com a 

ilustríssima figura política ali presente e 

um professor que acompanhava o grupo 

tomou a iniciativa de falar com o Rosto do 

Governo Português. 

O Sr. Primeiro-Ministro aceitou o desafio e 

assim se fez uma foto que ficará para a 

história como a primeira de alunos da 

nossa escola com tão ilustre 

personalidade. 

Estudar na EPG é também ficar mais perto 

do topo, a todos os níveis. 

 

  



 

VISITAS DE ESTUDO/ATIVIDADES 

 

Este está a ser mais um ano de muitas viagens, de muitas 

descobertas, de muita aprendizagem em sala e fora dela.  

A EPG continua na vanguarda do Ensino: a escola percebeu 

que os alunos das Escolas Profissionais precisam de 

aprender de uma forma mais prática do que teórica. 

Precisam também de atividades manuais, físicas e culturais 

para se poderem realizar de uma forma completa. 

Assim, têm-se multiplicado as visitas, como a visita à 

Corunha ou a Sevilha, Alfândega – Porto, ou a Ponte de 

Lima e as atividades internas como o Magusto, a confeção 

de sabão artesanal, a festa multicultural com decoração de 

salas ou os workshops sobre as mais variadas temáticas.  
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APRESENTAÇÃO DOS CURSOS 

Este ano, a nossa escola tem uma oferta formativa que permitirá formar profissionais qualificados. 

Curso Profissional de Técnico de Turismo 

O Técnico de Turismo é o profissional que executa serviços de informação, animação e organização de eventos em empresas de 

turismo, de reservas em agências de viagens e de receção e acolhimento em unidades turísticas.  

Perfil de desempenho  

 Desenvolver os serviços de informação, organização e animação de eventos em empresas de turismo; 

 Executar serviços em agências de viagens; 

 Executar os serviços de receção e acolhimento em unidades turísticas; 

 Prestar informação sobre o património histórico, cultural, etnográfico e gastronómico da região e do país. 

Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 

O Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores é o profissional apto a desempenhar tarefas de carácter técnico 

relacionadas com a instalação, manutenção, reparação e adaptação de equipamentos eletrónicos de automação industrial e de 

computadores, no respeito pelas normas de higiene e segurança e pelos regulamentos específicos. 

Perfil de desempenho 

 Orientar e colaborar com equipas de manutenção;  

 Proceder à montagem, manutenção e reparação de automatismos industriais; 

 Projetar e realizar protótipos de módulos eletrónicos de pequena e média complexidade e proceder à respetiva 

montagem, teste e ajuste; 

 Efetuar a instalação de computadores e periféricos, estabelecendo as configurações possíveis do hardware e do 

software. 

 

Curso Profissional de Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade 

O Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade é o profissional apto a analisar situações de 

comunicação, colaborar na deteção e formulação de problemas de natureza comunicacional, participar criativa e ativamente no 

desenvolvimento e planeamento de estratégias de marketing e na estruturação e operacionalização das ações comunicacionais 

da organização. 

Perfil de desempenho 

 Colaborar na elaboração e interpretação de estudos que permitam um conhecimento efetivo do mercado. 

 Participar na organização e operacionalização de eventos que visem a promoção comercial ou institucional. 

 Colaborar e participar na conceção e finalização de campanhas de publicidade. 

 Elaborar um plano de media e desenvolver relações de cooperação positiva com os diferentes suportes de comunicação 

social. 
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Fazem ainda parte da nossa oferta formativa os seguintes cursos: 

Curso de Educação e Formação  

Os CEF são uma oportunidade para os jovens concluírem o 9º ano de escolaridade, através de um percurso flexível e ajustado 

aos interesses de cada um.  

Os CEF incentivam ao prosseguimento de estudos/formação e permitem que o jovem consiga adquirir competências 

profissionais, considerando as necessidades do mercado de trabalho local.  

Condições de Candidatura 

Podem ser o percurso mais indicado para jovens, que: 

 Ainda não concluíram o 9ºano de escolaridade; 

 Que têm uma idade igual ou superior a 15 anos; 

 Procuram um ensino mais flexível, prático e voltado para o mundo do trabalho. 

Regalias 

 Bolsa de material de estudo; 

  Bolsa de formação; 

  Subsídio de transporte; 

 Subsídio de alimentação; 

 Não são necessários manuais escolares; 

 Visitas de estudo no país e estrangeiro; 

 Protocolos com mais de 100 empresas de diferentes setores económicos; 

 Qualificação profissional em empresas de prestígio;  

 Seguro escolar. 
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CQEP: QUALIFICAÇÃO DOS JOVENS E DOS ADULTOS 

 

De acordo com a portaria nº 135-A/2013 de 28 de março, os Centros para a Qualificação e o Ensino 

Profissional operam de modo integrado e coordenado no território, constituindo-se como uma 

interface com as demais respostas disponíveis no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações, 

respondendo às verdadeiras necessidades de qualificação dos jovens e dos adultos. 

O Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional da Escola Profissional de Gondomar asseguram a prestação de um serviço 

de qualidade, no domínio da orientação de jovens e adultos, com enfoque na informação sobre ofertas escolares, profissionais 

ou de dupla certificação, que promovem uma escolha realista e que atenda, entre outros fatores, aos perfis individuais, à 

diversidade de percursos quanto ao prosseguimento de estudos ou às necessidades presentes e prospetivas do mercado de 

emprego. 

Atribuições do CQEP  

Informação, orientação e encaminhamento de jovens e adultos; 

Desenvolvimento de ações de informação e divulgação 

Desenvolvimento de processos de RVCC escola, profissional ou dupla certificação 

- Certificação escolar para nível básico (4º, 6º e 9º ano)  

- Certificação escolar para nível secundário (12º ano) 

- Certificação profissional nas seguintes saídas: 

 Eletricista de Instalações 

 Eletricista de Redes 

 Eletromecânico/a de Refrigeração e Climatização - Sistemas Domésticos e Comerciais 

 Operador/a de Preparação e Transformação de Produtos Cárneos 

 Pasteleiro/a - Padeiro/a 

 Técnico/a de Ação Educativa 

 Técnico/a de Eletrotecnia 

 Técnico/a de Informática - Instalação e Gestão de Redes 

 Técnico/a de Redes Elétricas 

 Técnico/a Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos 

Destinatários  

- Jovens com idade igual ou superior a 15 anos ou, independentemente da idade, a frequentar o último ano do ensino básico; 

- Adultos com idade igual ou superior a 18 anos 

Horário de funcionamento 

Horário laboral e pós laboral, de acordo com as necessidades dos candidatos. 

Possibilidade de realização do processo em entidades parceiras, mais perto da residência ou no local de trabalho dos candidatos. 
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LOCALIZAÇÃO 
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PARCERIAS 
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