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Eptoliva
é a escola da região centro com mais projectos
seleccionados no prémio "Fundação Ilídio Pinho"
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No âmbito da candidatura à 15.ª edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho – CIÊNCIA NA ESCOLA –
2017/2018, cujo tema se insere em “Ciência na Escola ao Serviço do Desenvolvimento e da
Humanização”, a EPTOLIVA – Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil, garantiu a
seleção a nível regional (5º escalão – ensino secundário) de 6 projetos submetidos a este concurso,
distinguidos com um prémio de desenvolvimento destinado exclusivamente a apoiar a sua implementação
e posterior avaliação final na fase nacional do “Concurso de Ideias”.A EPTOLIVA foi a escola da Região
Centro com maior número de projetos selecionados, numa cerimónia de entrega de prémios que decorreu
no passado dia 16 janeiro, no auditório da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra, na
presença do Presidente da Fundação, Engº Ilídio Pinho.Os projetos submetidos a concurso integram uma
visão multidisciplinar, envolvendo áreas curriculares diferenciadas através da integração de diferentes
saberes e deverão demonstrar as potencialidades da ciência e da tecnologia como oportunidades de
resposta aos desafios e principais problemas do mundo atual, tendo em vista a criação de um mundo
melhor para todos.Sob a responsabilidade e coordenação da docente Honorata Pereira, estes seis
projetos serão agora desenvolvidos nos dois espaços escolares da EPTOLIVA. “Naturalmente”, “Match
Point” e “Fueling the Future” são os projetos a desenvolver na sede em Oliveira do Hospital, pelos
alunos: Henrique Castanheira e Francisco Borges, do 2º ano do Curso de Manutenção Industrial/
Mecatrónica Automóvel; Bruno Garcia e João Prata, do 3º ano do Curso de Manutenção Industrial/
Mecatrónica Automóvel; Andreia Dias, José Monteiro e Rute Pegado, do 3º ano do Curso de Multimédia.
Já os projetos “Think to Drink”, “The Smell That You Tell” e “Sweet Smile”, serão desenvolvidos por
Gabriel Pereira do 3º ano do Curso de Auxiliar de Saúde; Ana Abrantes, Ana Henriques, Ana Costa,
Ângela Júlio, Cassandra Batista, Rosa Abrantes e Bruno Coelho, alunos do 2º ano do Curso de Auxiliar
de Saúde, em funcionamento no Pólo de Tábua.
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Na entrega
dos prémios que contou com a presença da Direção Pedagógica da EPTOLIVA, Daniel Costa,
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presidente da Direção da ADEPTOLIVA, revelou-se mais uma vez extremamente orgulhoso pelo
reconhecimento do trabalho que é feito na EPTOLIVA, uma escola que cada vez mais se afirma na região
pela qualidade do seu ensino e pelo empreendedorismo, os alicerces fundamentais na construção do
futuro dos alunos e no desenvolvimento deste território interior.
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