Formar Bem
EPG: O CÉU É O LIMITE!
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O NOSSO SLOGAN: A NOSSA ALMA
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EDITORIAL

O Futuro é já e… aqui! A EPG continua a mudar, a EPG continua a evoluir, a EPG não quer mais parar. O nosso lema “Uma
Escola, uma Família, o teu Futuro” é já um vaticínio destes ventos de mudança, desta filosofia, desta alma!
Façam uma pequena experiência: vão ao Google, escrevam na barra de pesquisa “frases sobre o futuro” e cliquem em
“ENTER”… Pois é! Impressionante a quantidade de frases escritas em prosa ou em verso (mesmo que, tal como nós,
coloquem o filtro “apenas páginas de Portugal”), acompanhadas de imagens ou de vídeos que existem sobre este tema.
Então, o que acrescentar a tudo o que já foi dito por grandes mentes humanas desde de Ésquilo a Gandhi, passando por
Camus, sem esquecer Einstein? Talvez, inspirando-nos num pensamento de Shakespeare “Sabemos o que somos mas não
sabemos o que poderemos ser”, que, na EPG, sabemos exatamente o que cada um dos seus estudantes será, findados os
anos que cá passarem: FELIZ!
Para tal, apostamos numa política tripartida: ser escola, ser família, ser futuro.
Escola porque temos as instalações, os recursos humanos e materiais e os parceiros profissionais, indispensáveis para um
excelente desempenho académico, quer a nível científico, quer a nível técnico, como o comprovam os Quadros de Méritos.
Família porque, aqui, todos se conhecem. Este não é da turma deste, aquela professora não é professora destes alunos,
todos são de todos. Temos problemas como em qualquer família mas, como poderão confirmar nesta edição, temos também
os meios para “remediar” esses percalços.
Futuro porque aqui estamos na vanguarda da qualidade, da tecnologia e porque preparamos o FUTURO de cada um para que
se torne um melhor profissional, um melhor técnico, uma melhor pessoa.
O nosso conselho, que é o lema deste editorial, e que os nossos alunos parecem ter seguido, é simples:
Não tenham medo de serem felizes e bem-vindos à família EPG!
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A NOSSA PÁGINA FACEBOOK: A EPG ESTÁ LIGADA

Querer aproximar-se dos jovens e ignorar os seus gostos e
as suas preferências é um contrassenso. Para se lhes
chegar, há que acompanhar este mundo que parece andar
sempre a cem. “Tudo evolui; não há realidades eternas:
tal como não há verdades absolutas.” Seguindo esta
premissa nietzschiana, a EPG não quis estagnar e decidiu
apostar vigorosamente, este ano, na sua página Facebook.
Por ora, esta ainda a única rede social em que marcamos
presença, porém que ninguém duvide que alargaremos
brevemente os nossos horizontes.

Um serviço (quase) em simultâneo
Visitas de estudo, eventos, rondas solidárias, atividades,
ações, danças, vídeos ou diretos… A vida da nossa Escola é
um livro aberto, desde que os alunos aí presentes a tal
tenham autorizado.
São várias as pessoas que dinamizam o Facebook da EPG,
tentando sempre ser o mais célere para que as publicações
estejam o mais atualizadas possível.
Para além do presente, podem ser aí encontrados vestígios
da nossa História: fotos de eventos passados, textos
descritivos de atividades que representam marcos da nossa
instituição ou ainda comentários e/ou avaliações muito
abonatórios de antigos alunos.
É, para os nossos alunos, um regozijo poderem recordar os
excelentes momentos passados.
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Os pais podem, eles, nalguns casos em simultâneo mesmo,
acompanhar os feitos dos seus filhos e orgulharem-se do
que os meninos vão realizando, conhecendo e alcançando.
Um meio de comunicação
O poder desta ferramenta tecnológica não se esgota nas
publicações no mural. Efetivamente, muitos dos nossos
visitantes e seguidores têm aproveitado a página para
esclarecer questões relativas aos estudos e ao
funcionamento da EPG em particular. As dúvidas podem ser
colocadas quer pelo chat, quer através de comentários a

publicações. A resposta, em qualquer dos casos, é dada
rápida e eficientemente.
Dia dos Namorados: uma peça em direto
No dia 14 de fevereiro, alunos de vários cursos, orientados
pela professora Susana Morais, representaram uma peça
cujo intuito era alertar para a violência no namoro. Graças
às Novas Tecnologias, a peça pôde ser acompanhada, por
todos, em direto no Facebook.
O Hino da EPG: o concurso top
Este ano, um evento em particular deixou a nossa página ao
rubro. O Departamento de Línguas organizou, para
assinalar o Dia da Poesia, um concurso em que era pedido
aos cursos que criassem um Hino da Escola, fazendo-o
acompanhar de um vídeo. Resultado: muita criatividade e
uma enorme adesão para votar online no projeto preferido.
Uma experiência a repetir, sem dúvida.

MEDIAÇÃO ESCOLAR: PORQUE O BEM-ESTAR DOS NOSSOS ALUNOS É O MAIS IMPORTANTE
“Se numa comunidade não se sofrem conflitos, isso quer dizer que falta alguma coisa. A
realidade diz que em todas as famílias e em todos os grupos humanos existe o conflito. E
o conflito deve ser assumido: não deve ser ignorado. Se encoberto, cria tensão, e depois
explode. Uma vida sem conflitos não é vida.”
Papa Francisco

Tal como em qualquer escola ou em qualquer meio
envolvendo interação humana, existem, na Escola
Profissional de Gondomar, conflitos. A diferença é que
aqui falamos sobre eles, sempre com o mesmo intuito:
RESOLVÊ-LOS!
O Projeto Mediação de Conflitos em Contexto Escolar
resulta da importância de criar um espaço de apoio à
comunidade escolar, com vista à melhor integração dos
alunos e à melhor convivência. O projeto é dinamizado
pelas Mediadores Dra. Ana Cunha e Dra. Liliana Lemos, em
parceria com a Universidade Lusófona, com a coordenação
científica da Dra. Elisabete Pinto da Costa.

o objetivo de promover o entendimento entre as partes,
em prol de uma solução que restabeleça o bom
entendimento, resolva as situações-problema e reinstale a
harmonia relacional.
Para o próximo ano letivo pretende-se dar continuidade a
este projeto, bem como desenvolver estratégias e
competências de prevenção e resolução pacífica do
conflito, com vista à promoção da cultura da mediação, à
melhoria da convivência na escola e ao desenvolvimento de
atitudes de cooperação, solidariedade e respeito.

Na Escola Profissional de Gondomar, este projeto foi
recebido de forma positiva, encontrando-se, neste
momento, a decorrer a formação de professores
mediadores e alunos mediadores, os quais irão participar
ativamente no projeto.
No âmbito do projeto foi criado um Gabinete de Mediação,
que está disponível para toda a comunidade escolar. O
Gabinete ajuda a comunidade escolar na resolução de
problemas de relacionamentos deteriorados, agressividade,
indisciplina e violência, apoia os alunos, vítimas de
discriminações por parte dos colegas, tentando integrá-los
no seu grupo de turma e, consequentemente, no universo
da comunidade escolar, auxilia os alunos com dificuldades
comportamentais, quando solicitado pelos próprios ou por
indicação dos órgãos competentes da Escola e promove o
diálogo entre os vários atores da comunidade escolar, com
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FESTA DA FAMÍLIA II

A primeira edição deste evento, que prometia poder vir a
ser uma referência na EPG, tinha sido um sucesso. Este
segundo capítulo não lhe ficou a dever nada. Pelo
contrário, excedeu as expectativas de todos os
participantes e fez os outros se arrependerem de terem
perdido tal Festa.
Foram muitas as famílias que
disseram presente na hora de
acompanhar os alunos da EPG
num convívio original. Uma
interação saudável entre
professores, encarregados de
educação,
pais,
filhos,
colaboradores e diretores.
Nesta confraternização, não se
falou de notas, de faltas ou de
problemas disciplinares. Os
comentários centraram-se na
qualidade da feijoada ou dos
doces que compuseram a
ementa.
Professores
e
Administrativos trocaram

quadros, canetas, papéis e computadores por um avental
para servir os convidados: a humildade é marca da casa
desde a sua criação.
Para que a noite fosse ainda mais brilhante e alegre, o
Grupo de Dança da EPG, dirigido pela nossa ex-aluna, Marta
Silva, brindou os presentes com
uma coreografia de cortar a
respiração,
provando,
sem
dúvida, que, com muito suor e
empenho, os resultados acabam
sempre por surgir.
A noite findou com canções e
ritmos africanos que puseram
pessoas de todas as idades a
mexerem com imensa alegria à
mistura.
Para o ano há mais, é certo!

ENTRE O CORAÇÃO E A MEMÓRIA

A nossa vida é, tal como numa peça de teatro, uma
composição de papéis vários, somos pais, amigos, crentes
de uma confissão religiosa, adeptos de uma equipa ou
agremiação desportiva e somos parte de uma organização
a quem dedicamos o nosso esforço e o nosso trabalho.
São todas estas facetas que nos constroem e nos edificam
enquanto pessoas. (…) Todas essas facetas fazem parte da
nossa história de vida.
(…) A minha estada na Escola Profissional de Gondomar
chama sempre a si a presença do coração e da memória.
Cerca de um quarto da minha vida, (8 anos) foi dedicado a
esse lugar que sempre prezo. À escola que continuo a
designar como minha, convoco sempre a presença do
coração. Desse coração que me mantém unido às pessoas,
ao respeito pelas dificuldades dos alunos e dos professores,
pela partilha dos objetivos, pela humanidade que me
ofereceu, pela oportunidade que me concedeu. Convoco
também a memória, porque ela me impele a querer voltar
sempre que existe uma brecha, a visitar os lugares, a notar
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as diferenças e as melhorias, a constatar a evolução, a ver
os amigos, a revisitar os espaços.
A nossa passagem pelos lugares que são os arquitetos da
nossa vida deve conferir-nos sempre essa imensa
capacidade de guardarmos no coração e na memória os
momentos que nos tornam plenamente humanos. (…) Ao
fazê-lo devemos sempre ter presente a gentileza, a
humildade e a gratidão. É isso que faço e que continuarei a
fazer à minha escola, a Escola Profissional de Gondomar e
prezo a lição que aprendi de Luqman, uma figura do
Alcorão que adverte sempre o seu filho:
31.18. E não vires o rosto às gentes, nem andes
insolentemente pela terra, porque Deus não estima
arrogante e jactancioso algum.
É por isso que em jeito de conclusão, a forma de me
despedir há de ser sempre, Até já!
Jaime Soares (Professor da EPG que rumou ao Alentejo no início deste ano
letivo) – O texto encontra-se na íntegra na nossa página Facebook

VISITAS DE ESTUDO/ATIVIDADES

Um ano na EPG não é um ano normal se não se
multiplicarem visitas e atividades. 2016/2017 foi ainda
mais profícuo que os anos anteriores a este nível.
A Receção ao Novo Aluno marca o diapasão: aqui, as
atividades dão encaradas com brio, um brio profissional de
quem quer bem receber. A partir daí, entra-se num
universo quase infindável de ocupações dentro e fora da
escola, porque também fora da sala de aulas se aprende… e
muito! Da Visita à EMAF – Feira Internacional de Máquinas,
Equipamentos e Serviços, ao Buddha Eden, passando pelos
Jerónimos ou pelo Pena Aventura Park; do Dia da Poesia ao
Projeto“Roma, o apogeu do Império”, passando pelo Dia da
Ciência, não têm faltado aos nossos alunos oportunidades
de se expandirem, de se cultivarem e de se divertirem.
O ano ainda não acabou e mais atividades como um
acampamento em Trás-Os-Montes ou a Visita ao Centro
Histórico do Porto estão a ser ultimadas.
A Cultura e a Informação estão por todo lado e a EPG vai
atrás delas onde quer que seja preciso ir.
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APRESENTAÇÃO DOS CURSOS
Para o próximo ano letivo, a nossa escola tem uma oferta formativa que lhe permitirá voltar a formar profissionais qualificados.
Curso Profissional de Técnico de Comunicação e Serviço Digital
Perfil de Saída
O Técnico de Comunicação e Serviço Digital é o profissional que assegura a comunicação comercial e o serviço ao cliente em
entidades de diferentes tipologias, através de meios interativos ou digitais.
As atividades principais a desempenhar por este técnico são:








Atender e aconselhar os clientes relativamente a produtos ou serviços através de meios interativos ou digitais.
Receber e gerir pedidos de assistência de clientes relativamente a produtos ou serviços através de meios interativos ou
digitais.
Tratar e encaminhar reclamações de clientes através de meios interativos ou digitais.
Implementar e monitorizar estratégias de promoção de produtos e serviços através de meios interativos ou digitais.
Vender e assegurar os procedimentos da venda em meios interativos ou digitais.
Registar, resolver e encaminhar situações comerciais, faturação, contencioso, pontos de situação sobre pedidos em
curso e identificação de oportunidades de venda.
Coordenar a atividade das equipas de trabalho em contact centre.

Curso Profissional de Animador Sociocultural
Perfil de Saída
O Animador Sociocultural é o profissional qualificado apto a promover o desenvolvimento sociocultural de grupos e
comunidades, organizando, coordenando e/ou desenvolvendo atividades de animação de caráter cultural, educativo, social,
lúdico e recreativo.
As atividades fundamentais a desempenhar por este são:











Diagnosticar e analisar, em equipas técnicas multidisciplinares, situações de risco e áreas de intervenção sob as quais
atuar, relativas ao grupo alvo e ao seu meio envolvente.
Planear e implementar, em conjunto com a equipa técnica multidisciplinar, projetos de intervenção sóciocomunitária.
Planear, organizar e avaliar atividades de carácter educativo, cultural, desportivo, social, lúdico, turístico e recreativo,
em contexto institucional, na comunidade ou ao domicílio, tendo em conta o serviço lúdico em que está integrado e as
necessidades do grupo e dos indivíduos, com vista a sua qualidade de vida e a qualidades da sua inserção e interação
sociais.
Desenvolver atividades diversas, nomeadamente, ateliês, visitas a museus e exposições encontros desportivos,
culturais, recreativos, encontros intergeracionais, atividades de expressão corporal, leitura de contos e poemas,
trabalhos manuais com posterior exposição dos trabalhos realizados, culinária, passeios ao ar livre.
Promover a integração grupal e social e envolver as famílias nas atividades desenvolvidas, fomentando a sua
participação.
Fomentar a interação entre os vários atores sociais da comunidade articulando a sua intervenção com os atores
institucionais nos quais o grupo/indivíduo se insere.
Acompanhar as alterações que se verifiquem na situação dos clientes/utilizadores e que afetem o seu bem-estar.
Elaborar relatórios de atividades.

Curso Profissional de Técnico de Design
Perfil de Saída
O Técnico de Design é o profissional apto a efetuar a projetação e a maquetização de produtos de design tendo em conta a
utilização, a função, a produção, o mercado, a comercialização, a qualidade e a estética, utilizando os recursos tecnológicos e os
materiais adequados, demonstrando sensibilização para as questões ecológicas e ambientais.
As atividades fundamentais a desempenhar por este técnico são:
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Executar levantamentos métricos, desenhados e fotográficos.
Interpretar e executar o desenho técnico de um projeto.
Executar e testar maquetas e/ou modelos, bem como protótipos de um projeto.
Participar na definição e elaboração das especificações e dossiês técnicos.
Participar na definição e controlo das normas de qualidade do produto.
Participar na definição da política de produto e na avaliação das necessidades dos recursos para a implementação de
produtos.

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, incentivando ao prosseguimento de estudos/formação e permitindo 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 14 anos;



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


Regalias


Bolsa de material de estudo;



Bolsa de profissionalização (apenas no ensino profissional);



Subsídio de transporte;



Subsídio de alimentação;



Visitas de estudo no país e no estrangeiro;



Protocolos com mais de 200 empresas de diferentes setores económicos;



Formação em empresas de prestígio;



Seguro escolar;



Pequeno-almoço gratuito.

#somosensinoprofissional
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CENTRO QUALIFICA: QUALIFICAÇÃO DOS JOVENS E DOS ADULTOS

A EPG tem em funcionamento, desde 2014, um Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional – CQEP,
atualmente designado por Centro Qualifica – CQ. Estes Centros são estruturas do Sistema Nacional de
Qualificações e assumem um papel determinante na construção de pontes entre os mundos da educação, da
formação e do emprego, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida. São constituídos por uma equipa
preparada para ajudar os jovens e os adultos na escolha e no acompanhamento de um projeto pessoal de qualificação e/ou de
(re)integração no mercado de trabalho.
Neste contexto, a aprendizagem ao longo da vida ocupa uma posição central na agenda europeia no âmbito da educação e
formação. As oportunidades de aprendizagem para adultos são essenciais para garantir o progresso económico e social, bem
como a realização pessoal dos indivíduos. A educação de adultos gera retorno sob a forma de uma maior participação cívica e
maior bem-estar dos indivíduos. Entre os benefícios públicos e privados da educação e da formação de adultos estão a maior
empregabilidade e a melhor qualidade do emprego.
Neste sentido, a EPG sempre teve presente na sua intervenção a educação e formação de adultos e pretende continuar com
este enfoque, desenvolvendo atividade nas seguintes áreas:
Certificação de Competências
- Certificação escolar para nível básico (4º, 6º e 9º ano)
- Certificação escolar para nível secundário (12º ano)
- Certificação profissional nas seguintes saídas:

12



Acompanhante de Crianças



Técnico/a de Ação Educativa



Operador/a de Logística



Empregado/a Comercial



Técnico/a de Vitrinismo



Técnico/a de Vendas



Técnico/a de Marketing



Técnico/a de Logística



Técnico/a Comercial



Técnico/a de Informática - Instalação e Gestão de Redes



Técnico/a de Redes Elétricas



Eletricista de Redes



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



Eletricista de Instalações



Técnico/a Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos



Técnico/a de Eletrotecnia



Pasteleiro/a - Padeiro/a



Operador/a de Preparação e Transformação de Produtos Cárneos

PARCERIAS
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LOCALIZAÇÃO

14

16

