Caro estudante:

Matérias da Mente

•
•
•
•

Na EPP as disciplinas teóricas estão chamadas Matérias de Mente. Vais encontrar todas
as disciplinas que conhecem das outras
escolas, mas estamos a usar muito diferente
métodos para lhes-aprender. Experimentos,
trabalho no grupos, investigações fora da escola, visitantes dentro da escola, produção das
cartazes e relatórios etc. Por exemplo estamos
a medir as salas de aula, quando aprendemos
sobre geometria, matamos uma galinha para
aprender sobre as órgãos dos animais e muito
mais. Durante o ano também viajamos fora da
escola onde acampamos, falamos com pessoas lá e aprendemos sobre Angola na realidade.

•
•
•
•

Tens a 6ª classe feita?
Tens uma idade entre 12-20 anos?
Estás a olhar para novos desafios?
Está interessado em aprender a usar
a cabeça e as mãos?
Gostas de fazer desporto?
Queres ser um activista?
Queres fazer parte de uma camaradagem com muitos outros jovens?
Tudo isto enquanto estás a estudar
e aprender as disciplinas e a passar
os exames de 7ª, 8, e 9ª classes de
Formação Profissional Básica?

Assim – Escola Polivalente e
Profissional é para você!
EPP é uma escola nova que oferece Formação Profissional Básica nas profissões novas
e modernas, tais como: Cozinheiro, Assistente
de Energia e Auxiliar Agro-Alimentar. A formação é a primeira do género em Angola e tu
serás um pioneiro a beneficiar do programa
junto dos companheiros e professores.A escola exigirá muito de ti e espera-se que faças
muitas outras coisas que possas imaginar.
Em seguida podes ler mais sobre a Formação.

Matérias da Mão e Mente
As Matérias de Mão e Mente são as disciplinas
que normalmente estão chamadas as disciplinas práticas ou profissionais. Na EPP você vai
aprender um das profissões que a vossa escola oferece.
Você vai aprender muitas habilidades em
relação da própria profissão e sempre também
vais aprender como usar a profissão junto com
a população na comunidade.
O primeiro ano é um ano básico, onde vais
aprender sobre muitas diferentes profissões e
durante ano dois e três vais escolher uma
profissão, onde você vai-se especializar.

EPP Kwanza Norte tem as
seguintes profissões:
•
•

•

Cozinheiro: Nesta opção vai poder adquirir
habilidades de como preparar refeições nutritivas e técnicas modernas de cozinhar.
Assistente de Energia: Nesta opção vai
aprender como podemos reduzir o impacto
do aquecimento global e adquirir técnicas
básicas de electricidade.
Auxiliar Agro-Alimentar: nesta opção vai
aprender como fazer agricultara com métodos de conservação, poupar água e muito
mais.

A nossa escola oferece as seguintes profissões: Cozinheiro, Assistente de Energia e
Auxiliar Agro- Alimentar

As actividades escolares começam às 8
horas da manhã e terminam às 15.30 da tarde.
Há, também, actividades escolares em cada 2º
Sábado e 1º domingo de cada mês nos quais
deverás participar.

Escola Polivalente e Profissional é uma Formação Profissional Básica. O currículo já
estaaprovado pela INIDE e Direccão Nacional
de Ensino Técnico Profissional EPP vai ser
reconhecida sob RETEP, Reforma Ensino Técnico Profissional, no Ministério da Educação,
Ensino Técnico Profissional.
A formação tem uma duração de três anos,
e os estudantes irão sair com um diploma de
Formação Profissional Básica e um Certificado
de Habilitações depois de cumprir com os
objectivos.

Deves participar nas actividades práticas.

Para Matricular-se deve
•
•
•
•
•
•

Ter o Certificado da 6ª classe
Ter a cópia do BI e duas fotografias tipopasse
Participar do encontro pré-matrícula com o
seu encarregado de educação
Pagar a propina
Concordar e comprometer-se em cumprir o
programa e o regulamento da escola
Com idade menos de 18 anos também
precisa consentimento dos encarregados
de educação

Esperamos ansiosamente por ti.
A escola começa dia 1 de Fevereiro
Contactar a escola HOJE:
Fernando Angelo
Telefone: 946 251400
Paulino Sebastião
Telefone: 912 186162

Parceiros:

Ministério de Educação

Ministério da Educação

Ensino Técnico Profissional
Básico 7ª, 8ª, 9ª classe
Alissequatum adionsed dolorpe raessim ilismol ortisi.

A Escola Profissional e Polivalente do Kwanza
Norte fica localizada no município de Lucala,
bairro Cemitério depois da Vila.
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