Formar Bem
EPG: juntos, chegamos onde
queremos!
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O NOSSO SLOGAN: A NOSSA ALMA
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EDITORIAL

O futuro não é amanhã, não é para a semana, para o próximo mês ou para o próximo ano. O futuro, O TEU FUTURO é hoje
e aqui!

Gandhi afirmava que “O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente” e, nessa linha filosófica, na EPG, tudo o que é
feito no imediato é sempre cumprido com os olhos postos no que está ainda para vir.
Os nossos cursos e as nossas atividades são cada vez mais abrangentes, cada vez
mais profissionalizantes, cada vez mais motivadores, como deveriam ser os de
qualquer escola profissional.
Contudo, a EPG não é uma qualquer escola profissional é A ESCOLA
PROFISSIONAL. É uma escola feita pelos alunos para os… alunos!
Como poderão descobrir ao longo desta edição, 2018/19 foi um ano rico em
novos desafios e novas experiências: viajamos, redescobrimos, construímos,
aprendemos e erramos. Sim, erramos, mas estes erros fazem parte da
aprendizagem, tornam-nos mais fortes e permitem-nos aproximarmo-nos da
perfeição que todos almejam.
As nossas aulas estão mais práticas e viradas para o exterior; o ambiente está
mais descontraído, mais amigável e, por isso, porque não queremos
parar de crescer, até as nossas instalações aumentaram.
É cada vez maior a nossa interação com o meio envolvente, desde
participação em eventos locais e/ou regionais, apoio financeiro e
logístico a outros e divulgação de iniciativas de por parceiros locais.
É esta a realidade da nossa Escola. É para isso que trabalhamos cada
vez mais: aproximar os nossos alunos da realidade que os espera, quer
a nível pessoal, quera nível profissional.
Assim, seguindo esta linha de pensamento, esta edição está muito mais
virada para os nossos alunos, com vários artigos redigidos por eles.

Não tenham medo de serem felizes e bem-vindos à família EPG!
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AS REDES SOCIAIS: SIGAM-NOS

Facebook, Insta, brevemente Twitter e, se fosse preciso,
até no Snapchat estaríamos presentes.

É também cada vez mais frequente a identificação da EPG,
prova do orgulho crescente sentido pelos nossos alunos.
Ainda que sejamos uma Escola que valoriza a redação e da
leitura, as redes sociais não são o local onde desenvolvemos
estas valências. Aqui, são fotos, fotos, fotos e uma curta
descrição.
Enquanto o Facebook parece ser uma rede mais
acompanhada, nomeadamente pelos mais crescidos, o Insta
apresenta-se indubitavelmente como a rede de eleição dos
nossos alunos.

Hoje em dia, não há informação que escape às redes sociais
e, este ano, esta tem sido uma forte aposta da nossa escola.
Começamos há vários anos a nossa incursão neste veículo
comunicativo. Contudo, 2018/19 marca uma viragem na
nossa aposta. É constante o esforço de toda a comunidade
para que seja instantânea a publicação de cada evento e de
cada atividade.
Os alunos ficam felizes por verem o seu empenho
apresentado publicamente e os docentes e outros
profissionais ficam orgulhosos por verem o seu esforço
reconhecido no mundo virtual.

Não é fácil gerir duas contas com características tão
díspares em contas separadas, no entanto, é um esforço
que compensa, ainda que o nosso número de seguidores no
Insta ainda esteja aquém do expectável.
Com a nossa participação na EXPO GONDOMAR, espera-se
alcançar rapidamente o número redondo de 500 e, porque
não, um número ainda mais ambicioso…
O Twitter passará ainda este ano a fazer parte do nosso
horizonte e permitirá alcançar ainda mais colaboradores,
parceiros, alunos, amigos e familiares.
Ajude-nos a crescer: Sigam-nos em todas elas!

É muito frequente chegarmos às cinco publicações diárias
tal o envolvimento da nossa comunidade nas atividades e a
sua vontade de partilhar as nossas stories.
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A PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

Para quem entra no mundo do Ensino Profissional,
existem três letras que causam ansiedade e até… Medo!
De facto, o acrónimo PAP provoca em todos urticária,
principalmente às turmas finalistas.
Em outubro, é uma corrida contra o tempo para apresentar
a tempo a pré-conceção. A partir de março, findo o estágio,
ou FCT, começa o contrarrelógio para a entrega do projeto
final. Aí, cada hora, cada dia, cada semana conta!
Foi sobre uma dessas semanas de trabalho para o seu
projeto que tiveram de se debruçar os alunos de Técnico de
Turismo para
elaborar um relatório das aulas de
Português. Eis quatro excertos desses relatórios.
“Ao
longo
desta
semana, dediquei-me a
fazer os roteiros que o
camião iria seguir. Fiz
três: dois europeus e um
nacional e tratei da
escolha dos restaurantes
em todas as cidades. Comecei também a escrever quais
eram os principais objetivos do meu projeto. Esta semana,
enviei ainda alguns emails a empresas de aluguer de carros,
aos quais ainda não obtive resposta.
Com o trabalho desta semana, já ficou decidido que, em
Portugal, apenas existiria um roteiro e este seria feito pela
Estrada Nacional 2.
Para as próximas aulas, irei continuar a minha pesquisa
acerca do aluguer de carros, quer em Portugal, quer nos
outros países e irei também começar a procurar empresas
de limpeza, para a manutenção do camião enquanto viaja.
Na minha opinião, esta foi uma semana bastante produtiva,
pois adiantei bastante o meu projeto.” (Tiago, projeto: um
camião hotel)
“Os progressos feitos na PAP nesta semana foram ao nível
do desenvolvimento da localização do projeto, dos seus
acessos, do públicoalvo e a pesquisa de
preços para patins e
de um preçário para o
empreendimento. O
aspeto esclarecido foi
o público-alvo, pois
fiquei a entender que
quando se pensa num
projeto e depois o
vamos pôr em prática,
temos de ter todos os

pormenores em conta para que o projeto fique coerente. As
partes que foram planeadas têm a ver com a procura de
patins e definir os eventos e precários.
Concluo que consegui desenvolver bastante a minha PAP,
esclarecer dúvidas e criar mais ideias para os próximos
tópicos a desenvolver.” (Daniela, projeto: Roller Jam)
“Ao longo da semana fui desenvolvendo a minha PAP,
mudando algumas ideias e acrescentando outras. Fui
acrescentando a gastronomia, alguns pontos de interesse
sobre o local que será feito o meu protejo e falar sobre os
diferentes tipos de dança,
Esclareci algumas dúvidas como o facto de não ser
necessário existir no meu projeto qualquer alojamento.
Ficou planeado que a minha aldeia irá abrir só ao fim de
semana, no horário de verão com alguns eventos, com a
duração de 3 dias de muita música e diversão.
Na minha opinião, estas horas, para mim, foram muito
úteis para o desenvolver do meu trabalho, sendo que já
falta pouco para o entregar.” (Andreia, projeto: Aldeia da
Dança)
“No decorrer desta semana fui trabalhando o que pretendo
fazer na decoração dos quartos do meu hotel. Andei a
pesquisar filmes de terror, ver vídeos e guardar fotos para
utilizar como exemplo daquilo que pretendo fazer com a
decoração. Decidi também que tipo de espetáculos e
entretenimentos terei para entreter e divertir os clientes.
Nestas horas de trabalho que tivemos eu consegui
determinar tudo aquilo que pretendia fazer, esclareci todas
as minhas dúvidas e usei estas horas para desenvolver o
meu projeto. Estas aulas foram muito úteis para o
desenvolvimento da minha PAP e para adiantar o meu
trabalho.” (Bruna, projeto: Hotel do Terror)
Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica e
Automação de Computadores (TEAC), que também se
encontram a realizar a Prova de Aptidão Profissional,
revelaram-nos como está a decorrer o seu
desenvolvimento.
Cerca de 50% da turma tem os projetos praticamente
concluídos, necessitando apenas de alguns materiais para a
criação das maquetes e de fotografias para finalizar os
mesmos. A outra metade revelou dificuldades no
desenvolvimento dos projetos e demonstraram incerteza
quanto à sua viabilidade.
A todos, desejamos um ótimo trabalho!
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EPG: SEMPRE A CRESCER

Em setembro de 2018 foi concretizado um sonho de longa data dos representantes da EPG: um novo pólo, no Mercado da
Areosa. Este projeto surgiu com o intuito de motivar e aproximar as pessoas.
Tal como no edifício principal, a sede, o nosso objetivo não é apenas permitir uma evoluição a nível profissional , é também
desenvolver competências a nível pessoal. Num mercado cada vez mais marcado pela feroz concorrência, urgia a aproximação
do grande centro de oportunidades da região: a cidade invicta.
A nível de condições escolares, considera-se uma escola bem conservada e equipada, com espaços adequados. Todos esses
fatores são parte do que se entende ser uma boa escola que oferece condições para que os jovens e adultos aprendam, de
facto, e se sintam parte de uma família.
O caminho vai sendo feito, procurando novas oportunidades para diferentes idades. Pensando no que tem de ser reajustado,
em outras condições para que cada ano letivo possam abrir novos cursos. Para o ano, já será lecionado neste edifício o curso
profissional de Técnico Comercial. As inscrições já estão abertas.
EPG, Duas Escolas, Uma Família, O teu Futuro!
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EPG: UMA REFERÊNCIA DO CATERING LOCAL

Ouvimos três dos alunos da turma de CEF Empregado de
Restaurante e Bar 2º ano, Evandro Gonçalves, Mariana
Coimbra e Rúben Amaro, que nos falaram um pouco dos
serviços realizados pelas turmas CEF, durante o ano letivo
2018/19.

Os serviços referidos pelos nossos colegas são apenas três
exemplos de uma listagem que esperemos venha a crescer
ao longo dos anos, para que a EPG se torne uma marca de
excelência nesta área do serviço de restaurante / bar.
Eis os eventos em que participamos:
09 de novembro - Dia do Diploma (interna)
13 de novembro – Magusto (interna)
15 e 16 de novembro - Congresso APT Feridas
01 de dezembro – 41º Aniversario da União Desportiva do
Sousense
25 de janeiro – apoio à ação de informação E-faturas *
14 e 15 de fevereiro – Violência no namoro (interna)
14 de fevereiro – Serviço de jantar -ACREDITARAssociação de pais e amigos de crianças com cancro

Os alunos consideraram como serviços mais importantes
em que fizeram serviço de catering o APT Feridas que se
realizou nos dias 15 e 16 de novembro no Multiusos de
Gondomar, o Dia do Diploma realizado na escola no dia 9
de novembro na nossa Escola, o serviço de jantar na
Associação Acreditar, no dia 14 fevereiro, e o chá das 5
realizado no dia 3 de abril também na EPG.

28 fevereiro a 03 de março – Feira Qualifica, dinamização
do stand POCH e Câmara Municipal de Gondomar
21 de março – Clube Gondomarense -Dia da Poesia
21 de março – Dia da Poesia (interna)
03 de abril – Chá das 5 (interna)

Todos consideram que estes serviços, para além de
trazerem visibilidade à Escola e ao seu curso, permitem
colocar em prática os conhecimentos adquiridos em
contexto letivo. Como afirma o Evandro, participar em
eventos de grande alcance fornece uma maior bagagem
para trabalharem sob
alta pressão, pois
neste tipo de eventos
o grau de exigência é
maior.

04 de abril – apoio à ação de informação IRS*
*promovidas pelo Centro Qualifica
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EPG: A SAÚDE PRIMEIRO

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.
Desporto Escolar: A EPG esteve presente no primeiro
encontro de badminton de desporto escolar,
excelentemente representada pela Patrícia Dias do CP de
Animador Sociocultural-2º ano
No dia 8 de fevereiro,
realizou-se a prova
de
corta-mato
distrital, em que os
alunos
da
EPG
participaram
o
melhor que puderam
para levar o nome da
Escola ao mais alto
nível.
Também no mês de fevereiro, se realizou o primeiro
encontro de natação - fase local – e, mais uma vez,
estivemos muito bem representados.
Durante o mês de março, realizou-se o Mega Sprint CLEDPORTO, a EPG esteve mais uma vez presente para dar luta.

No dia 29 de março, decorreu um encontro de basquetebol
na Escola Secundária do Cerco. Os nossos alunos estão de
parabéns por toda a entrega e dedicação.
O dia 23 de janeiro representa este ano um marco na EPG,
pois foi o dia em que se iniciou a 1ª Liga de Futsal, que
ainda decorre, e é atualmente liderada pela turma do 2º
ano do CP de Técnico de Comunicação e Serviço Digital.
Esta liga está a ser essencialmente marcada pelo fair play e
pelo empenho de todos os intervenientes. Houve até casos
em que apenas havia três jovens a quererem participar na
liga que se puderam juntar a outra turma, para que fosse
possível todos os interessados participarem.
Caminhada da EPG: para promover o dia da atividade física,
o professor Tiago Amorim, juntamente com o professor
Nuno Ferreira, tiveram a ideia de realizar uma caminhada
pelos trilhos de São Pedro da Cova. Esta caminhada
necessitou de um percurso de reconhecimento por parte
dos professores e da a turma de 3º ano do CP de Técnico de
Turismo. Este prelúdio correu às mil maravilhas e todos
ficaram prontos para a grande caminhada que se realizou
no dia 5 de abril. Foi uma atividade onde reinou a
entreajuda e serviu, também, para apreciar melhor a beleza
das paisagens de S. Pedro da Cova.
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EPG: UM MUNDO POR DESCOBRIR

Se uma imagem vale por mil palavras, quantas palavras valerão todas as recordações fotográficas das atividades e visitas
realizadas este ano pelos alunos da EPG?
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APRESENTAÇÃO DOS CURSOS PARA 2019/20
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 (Rio Tinto)
▪ Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores
▪ Curso Profissional de Técnico de Receção
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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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 Eletrótecnia

✓

Pasteleiro/a - Padeiro/a

✓

Operador/a de Preparação e Transformação de Produtos Cárneos
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EPG: SEM ESTES PARCEIROS NÃO SERÍAMOS TÃO BONS
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LOCALIZAÇÃO
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