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O NOSSO SLOGAN: A NOSSA ALMA
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EDITORIAL

O mercado do trabalho é uma selva. Seja qual for a área, só os mais fortes, os mais astutos, ou seja, os mais preparados, se
“safam”. E, numa selva só os predadores vencem. E são autênticos predadores do trabalho que nós pretendemos lançar no
mundo profissional.
Não se equivoquem, quando falamos de predadores, não falamos de profissionais
prontos a tudo para terem sucesso, até passarem por cima de quem lhes possa
fazer sombra, sem respeito pelo outro. Não, falamos de técnicos capazes, técnicos
com gosto pelo que fazem, porém com bons valores humanos: altruísmo,
sinceridade, sem negligenciar uma grande e saudável dose de ambição, pois como
já afirmava Albert Einstein “antes de ser bem-sucedido, é preferível tentar ser um
homem de valor”.
É fácil aprender um ofício, é fácil cumprir tarefas, é fácil dominar a maioria das
técnicas exigidas numa determinada área. Difícil é fazê-lo com paixão, complicado
é fazê-lo por vocação, trabalhoso é fazê-lo com valor!
O portal E-konomista, que se define como de referência quanto às finanças pessoais, publicou cinco dicas para se ter paixão
pelo que se faz. (http://www.e-konomista.pt/artigo/paixao-pelo-trabalho/) (adapt.)
Citá-lo-emos, aqui, não por oportunismo, indolência ou torpor, mas por considerá-lo um excelente guia para que o profissional
se possa sentir plenamente realizado e, ainda, por serem estes os modestos valores que tentamos transmitir, em cada uma
das ações de que falamos ao longo desta quarta edição da revista “Formar Bem”.

FOQUE-SE NOS ASPETOS POSITIVOS
Procure encontrar, diariamente, as coisas boas, por mais pequenas que sejam. Procure fazer este “exercício” diariamente, pois
vai ajudá-lo a ser mais apaixonado pelo seu trabalho.
MINIMIZE OS PONTOS NEGATIVOS
Em vez de se preocupar com pequenas falhas e problemas, foque-se na resolução dos mesmos.
PENSE NO FUTURO
Independentemente de estar a focar-se num futuro próximo ou mais distante, a verdade é que, para sentir paixão pelo trabalho,
deve lembrar-se sempre que existe um futuro. No caso dos dias maus, o objetivo é chegar a casa e esquecer o trabalho, no caso
de uma promoção ou aumento, o objetivo é lutar, diariamente, para o conseguir.
NÃO LEVE TRABALHO PARA CASA
Não leve os problemas ou o mau ambiente para casa. Foque-se em passar as suas horas livres com amigos, famílias ou a fazer
as coisas que mais goste. Isso irá ajudar a mantê-lo otimista, motivado e, consequentemente, com paixão pelo trabalho.
LEMBRE-SE QUE TUDO É TEMPORÁRIO
A verdade é que tudo na vida é temporário. Mesmo que esteja insatisfeito, tem apenas duas opções: ou se acostuma ou procura
outra coisa, a ideia é que mantenha sempre a mente aberta a novas possibilidades. Enquanto estiver à procura, a esperança
nunca vai acabar e, mais cedo ou mais tarde, vai encontrar um trabalho que o deixe apaixonado e feliz.
Com a EPG e a sua incansável e dedicada equipa de trabalho, essa procura tem mais hipóteses de ser bem-sucedida, seja qual
for a área do saber em questão.
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 INTERNET: A EPG NA VANGUARDA, SEMPRE!

Outro meio de comunicação

Diz o provérbio que parar é morrer. O nosso site não queria
morrer, todavia sofria. Depois de uma bateria interminável
de exames, foram ouvidos vários especialistas que
concluíram, de forma concertada, que o site da EPG fora
atingido por uma doença gravíssima: a síndrome da
estagnação. Efetivamente, estava ultrapassado, pouco
atrativo e ineficaz. Foi, pois, renovado, melhorado e
embelezado.

Tal como o nosso Facebook ou o nosso Insta, o poder desta
ferramenta tecnológica não se esgota nas fotos das
atividades e dos próprios alunos. Muitos poderão, a partir de
agora, de um modo mais funcional, aproveitar o espaço para
esclarecer questões relativas aos estudos e ao
funcionamento da EPG. Mais estruturado e melhor
organizado, o site permite uma fácil navegação entre as suas
valências.
Como escolher um curso

Uma página mais humana

O nosso site está agora mais capaz de responder de forma
pronta e eficiente a todas as dúvidas sobre a nossa oferta
formativa. Mais uma vez este serviço reveste-se agora de
maior acuidade e transparência.
A nossa revista online
O antigo site deu lugar a um mais agradável para a vista e
para o coração. Destaca-se, desde logo, neste novo modelo,
a vertente humana. Os alunos são o cerne da nossa Escola.
Assim, devíamos-lhe o devido destaque. Fotos, horários,
referenciais, blog, informações úteis e, até, a nossa revista
online: tudo foi pensado e organizado em função e para eles.

Por fim, esta nova página mantém a possibilidade de
consultar a versão em linha da nossa revista. A nuance, neste
item, relaciona-se com a funcionalidade e facilidade do
recurso a esta ferramenta.
Visite, desde já, o nosso brilhante site:
www.epgondomar.org
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A FEIRA DO MINEIRO
“O rio que esquece a sua fonte, seca.
O homem que nega suas origens não existe.” Olúségun Akínrúli
Sabemos que o sofrimento causado pelos maus tratos a que
foram sujeitos os mineiros não pode nem será apagado por
esta singela homenagem. Contudo, a nossa Escola promete
recriar, da forma mais fiel possível, tudo o que sucedeu
numa época em que a descoberta do carvão, e mais tarde a
sua exploração, apoderou-se de uma grande parte de São
Pedro da Cova e dos seus habitantes.

As origens em S. Pedro da Cova têm um nome: as Minas.
Foi da escuridão dos seus túneis, do rasto cor de carvão dos
seus mineiros e das condições desumanas dos
trabalhadores que se ergueu a vila que acolhe agora a
Escola Profissional.
A EPG decidiu homenagear os seus heróis, os homens do
gasómetro. Para tal, para-se tudo e, durante dois dias, dãose a conhecer figuras, momentos e tradições para que São
Pedro recorde os quase dois séculos em que as minas de
carvão funcionaram e não se esqueça que elas foram o
principal sustento de famílias inteiras, nesta freguesia de
Gondomar.

Do programa fazem parte representações de episódios
marcantes na história da freguesia, animações variadíssimas,
realizadas pela Escola e por outras coletividades locais, a
nossa I Corrida de Carrinhos de Rolamentos e muitas
surpresas.
A Feira iniciar-se-á a 25 de maio, uma sexta-feira à tarde,
prosseguindo no dia seguinte.
I Corrida de Carrinhos de Rolamentos
Na tarde do segundo dia da Feira dedicada aos trabalhadores
mineiros de S. Pedro da Cova, e seguindo a linha traçada pela
EPG de respeitar costumes ancestrais, acontecerá uma
corrida de carros de rolamentos. Para esse original
momento, os nossos alunos prepararam vários veículos e
foram convidadas outras escolas e associações para
participarem.
A adrenalina será decerto diferente da que sentiam os

mineiros mais jovens ao mergulharem, pela primeira vez, no
inferno feito de carvão, no entanto, os pilotos precisarão de
muita coragem para se fazerem à rua íngreme onde se
realizará o evento. EMOÇÃO GARANTIDA, VENHA ASSISTIR!
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EXPO GONDOMAR
Este ano, o desafio é claro: fazer ainda melhor do que nas
participações anteriores! Para consegui-lo, não poupamos
nos esforços. Todos os cursos estão a dar o melhor de si para
assegurar, aos nossos visitantes, excelentes e inesquecíveis
momentos.
Numa exposição marcada pelo ecletismo, a EPG não
defraudará as expectativas nem da organização nem de
aqueles que nos honrarem com a sua visita.
Este tipo de eventos muda vidas, cria oportunidades, ajuda
a esclarecer opções futuras e confirma que Gondomar está
a crescer e que a EPG está a acompanhar esta tendência.
É a terceira vez que a Câmara Municipal organiza esta
exposição dedicada ao tecido empresarial de Gondomar. E,
tal como nos anos anteriores, a Escola Profissional de
Gondomar não deixará de marcar presença.

No ano passado, o
nosso stand foi dos
mais animados e
dos
mais
concorridos.
Não
faltaram, na altura,
danças,
passatempos,
petiscos, cocktails e apresentações. Tudo servido com
sorrisos e boa disposição pela nossa comunidade escolar,
numa prova de que, quando unidos, conseguimos sempre
levar o navio a bom porto.

Venha visitar o nosso stand e deixe-se conquistar pela
qualidade, pelo profissionalismo e pela diversão da nossa
fantástica escola.
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ATIVIDADES CULTURAIS

Limitar uma escola à sua atividade profissional é castrá-la.
Na EPG, como referido no editorial, não descuramos
nenhuma das dimensões na
formação dos nossos alunos.
É nesse âmbito que se
multiplicam, ao longo do ano
letivo, iniciativas de índole
cultural.

A visita à Casa Museu de Camilo Castelo Branco permitiu aos
alunos dos segundos anos dos cursos profissionais de
conhecer um pouco mais sobre o autor da obra “Amor de
Perdição”, obra analisada nas aulas de Português.

São inúmeras as ações que são promovidas pela EPG e
nomear ou, pior ainda, descrever cada uma seria um
trabalho moroso e monótono.
Contudo, o intuito de todas é sempre de enriquecer a
bagagem cultural dos que estudam na nossa escola.
Nesse sentido, e sempre que necessário, os cursos
trabalham como um só para que cada uma das atividades
seja uma festa, uma explosão de conhecimentos. Os
professores têm, como sempre, um papel preponderante
como dinamizadores e transmissores desses saberes. Aqui, a

Todavia, nem só de visitas decorre a cultura e,
frequentemente, é na nossa própria casa que a descobrimos.
O Dia Mundial da Poesia, por toda a sua envolvência, magia
e diversidade expressiva terá sido, na EPG, o expoente
máximo da capacidade de investimento de toda a nossa
comunidade escolar com vista à aquisição de
conhecimentos, à exploração de novas realidades e à
potenciação e exteriorização de todos os sentimentos
ocultos.
As temperaturas e o tempo estão a melhorar, prenúncio de
mais e mais visitas (Lisboa, Porto e outros destinos nacionais
estão em carteira) que permitirão aos alunos, alguns pela
primeira vez na sua vida, sair, descobrir e aprender para se
tornarem um dia profissionais mais capazes, mais viajados,
mais CULTOS!

professora de Português, a professora Elisete Reis, destacouse dos demais colegas, diversificando as propostas para que
os seus alunos saiam e aprendam.
A visita de estudo a Coimbra, nomeadamente a passagem
pela Quinta da Lágrimas e à sua famosa Fonte dos Amores, é
um paradigma de que a cultura cabe em qualquer lado e é
preciso não o esquecer. Na Cidade dos Estudantes, os nossos
meninos puderam visitar a Universidade e sonhar com novos
horizontes.
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ATIVIDADES SOCIAIS

Há muito tempo, o povo afirmava que "onde todos ajudam,
nada custa" e, hoje em dia, essa máxima permanece
incólume quanto à sua assertividade. Esta é, pois, a filosofia
que rege qualquer ação levada a cabo pela nossa Escola.

em que se insere e defende que este é o caminho certo para
complementar uma formação de excelência.

Desde o momento em que chegam até à altura do adeus,
todos os alunos sentem que são parte integrante de um
projeto feito para eles e por eles. Desde o primeiro dia, é-,
lhes pedido que desabrochem para os outros, que os tornem
parte fundamental do seu processo de evolução como ser
humano.
Ajudar os outros pode significar ser capaz de lhes salvar, darlhes alimento, alegrar-lhes o dia, desejar-lhes um feliz Natal,
simplesmente sorrir-lhes, plantar uma árvore, informá-los
sobre questões relevantes de saúde ou angariar fundos
usando durante um dia um pijama.
Este ano não foi diferente dos outros para a EPG a este nível,
uma vez que a Escola preza a proximidade da comunidade

ATIVIDADES DESPORTIVAS

Que escola seria a nossa se não ensinasse aos seus alunos que o corpo é uma arma, uma arma que protege o nosso espírito se
adequadamente preparada? Resposta: não seria uma escola na sua plenitude.
No mês passado, houve um torneio que mexeu com a EPG: no
âmbito do desporto escolar, alunos e professores puderam desfrutar
de um dia diferente passado no pavilhão onde decorrem
habitualmente as aulas de Educação Física, jogando e assistindo a
partidas equilibradas e animadas de voleibol. Foi um dia marcado
pelo fair-play e que levou muitos a irem ao limite das suas energias
para vencer ou complicar a vitória do adversário.
Paralelamente, uma das oficinas temáticas com maior sucesso junto
dos alunos é a do desporto escolar, mais especificamente, a natação,
sinal que os nossos alunos precisam de atividade física.
Por outro lado, a EPG abre, também nesta área, os horizontes dos
seus meninos, dinamizando atividades relacionadas com desportos
menos conceituados, como a equitação, no mês passado também, o
corta-mato distrital em que participam anualmente vários alunos ou
o Megasprint.
Por fim, falar de desporto sem se falar de futebol, ou futsal, neste caso, seria um pecado para com a nossa herança nacional. Todas
as quintas-feiras, um grupo de alunos da nossa Escola encontra-se para uma partida de futsal, depois do período letivo, e já ao
final da tarde. É saudável e pacífico, ajudando assim a puxar pelo corpo e a relaxar o espírito.
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APRESENTAÇÃO DOS CURSOS PARA 2018/19
Para o próximo ano letivo, a nossa escola volta a ter uma oferta formativa aliciante que lhe permitirá formar profissionais
qualificados em diversas áreas de intervenção.
OS CURSOS PROFISSIONAIS são um dos percursos do nível secundário de educação, caracterizado por uma forte ligação ao mundo
profissional.
Tendo em conta o perfil do candidato, a aprendizagem realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento de competências para
o exercício de uma profissão, em articulação com o setor empresarial local.
Condições de Candidatura
Pode ser o percurso mais indicado para jovens, que:
✓ Concluíram o 9ºano de escolaridade;
✓ Procuram um ensino mais flexível, prático e voltado para o mundo do trabalho.
✓ Não excluem a hipótese de prosseguir estudos.
Os cursos disponíveis para o próximo ano letivo são os seguintes:
▪ Curso Profissional de Técnico Comercial
▪ Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores
▪ Curso Profissional de Técnico de Turismo
OS CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 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
Pode 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.
Os cursos disponíveis para o próximo ano letivo são os seguintes:
▪ Curso de Educação e Formação de Empregado de Restaurante e Bar
▪ Curso de Educação e Formação de Assistente Administrativo

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.
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Eis um exemplo do que se fez este ano no Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores (realização de
vários relógios digitais na disciplina de Tecnologias Aplicadas, com vários componentes estudados e apenas com 4 displays de 7
segmentos) e no Curso de Educação e Formação de Operador de Logística (elaboração de um glossário ilustrado e da maquete de
um armazém, construído em legos, tendo em conta as áreas necessárias e a sinalética de higiene e segurança):
Elaboração do Glossário Técnico Ilustrado (CEF OL 1º ano)
Relógio digital de TEAC (2º ano)

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 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:
✓ 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
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PARCERIAS DE FCT (ANO LETIVO 2017-2018)
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LOCALIZAÇÃO
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