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manifesto
// HUGO MARTINS
diretor criativo

Na última edição afirmámos com 
confiança que “esta é a escola que 
anda na frente”.

Pois a status não diz nada 
por dizer. E foi por isso que 
comprometemo-nos desde esse 
momento, em que esta edição ia 
efetivamente provar que andamos 
na frente! E como andamos!

A Escola em si venceu um 
importante prémio nacional, que 
assegura a excelência na formação 
ministrada na status, mas também 
a forma como se trabalha um dos 
nossos pontos fortes: a criatividade!

Neste caso a criatividade em prol 
dos nossos Pros.

E por falar em Pros... não nos 
deixaram ser os únicos a vencer 
(nem nós o queríamos!). Mais 
um ano letivo trouxe vitórias de 
projetos desenvolvidos por Alunos 
da status em contexto escolar. 
Prémios regionais, nacionais, 
menções honrosas e até renovações 
de vitórias! Sim, aconteceu tudo. E 
no próximo ano letivo acontecerão 
muitos mais, certamente!

status, Escola de Vencedores!

Vencer não é para todos! 
Vencer com estrondo... isso 
então está mesmo reservado 
para quem tem muito status!

esta é a
escola que 
prova que 
anda na frente
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SOMOS VENCEDORES!

Com o desejo profundo de 
colocar o Aluno no centro da 
inovação em educação, a status - 
Escola Profissional Lousã, através 
de um trabalho diário e com uma 
permanente preocupação em 
evoluir, desenhou e implementou 
um Projeto Educativo único, 
alicerçado agora com novas 
ferramentas digitais, mas também 
metodológicas, que fizeram com 
que a escola fosse premiada.

Esta distinção nacional trata-se 
do Prémio Criatividade e Inovação 
na Formação, dinamizado pelo 
Forma-te, que todos os anos 
destaca e premeia o que de melhor 
se faz em Portugal, no que diz 
respeito à formação e ao ensino 
profissional.

Este galardão foi oficialmente 
atribuído durante o VII Congresso 
Nacional da Formação Profissional, 
evento com a duração de dois dias 
e que contou com a participação 
da status como oradora no último 
painel do evento, apresentando 
um pouco do projeto escolar, mas 
essencialmente o motivo maior da 
distinção: uma nova plataforma 
digital personalizada com a 
designação Status do Aluno.

Esta plataforma foi inteiramente 
pensada, desenhada e construída 
internamente pela status, sendo 
tal facto, à partida, prova da 
vontade e capacidade da escola 
em assumir-se como diferente, 
mais diferenciada e capaz de fazer  
melhor por meios próprios.

Status conquista prémio 
nacional, tornando-se 
referência na inovação na 
implementação e gestão 
da qualidade no processo 
educativo
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Resultando numa plataforma 
online de gestão dos Projetos de 
Vida, trata-se de uma solução 
colaborativa que permite a sua 
gestão e monitorização constante. 
Assim, todos os atores do processo 
ensino-aprendizagem, estão 
envolvidos entre si e cooperam 
com o objetivo de alavancar e 
potenciar cada um dos Projetos.

Obviamente que, com o Aluno 
no centro do processo educativo, o 
foco na construção desta solução 
teria também de recair sobre 
eles. Sabemos e identificamos 
rapidamente que o mundo digital é 
dominante na faixa etária em que 
se encontram os nossos Alunos, 
portanto o desenvolvimento 
do Status do Aluno inspirou-
se maioritariamente em duas 
vertentes web: os blogs e as redes 
sociais profissionais.

A facilidade no acesso e 
na gestão pedagógica foram 
desde o primeiro momento 
preocupações respondidas 
pelo Status do Aluno, sendo 
muito fácil e intuitivo alimentar 
a plataforma com conteúdos 

relativos ao Projeto de Vida e, 
simultaneamente, possibilitar o 
controlo, monitorização e apoio 
pelos Professores e demais 
agentes educativos.

O Status do Aluno garante 
importantes itens para o 
desenvolvimento , aferição 
escolar e avaliação, como acesso 
constante aos conteúdos de cada 
Projeto, total e constante controlo e 
apoio, identificação das disciplinas 
e aprendizagens mais prementes, 
um repositório de todos os 
ficheiros e desenvolvimentos 
e termina até como sendo um 
gigantesco auxílio na construção 
da Prova de Aptidão Profissional, 
esta essencial para terminar com 
sucesso o ensino profissional.

A versão galardoada com o 
prémio sofreu entretanto um 
fantástico crescimento, sendo 
agora também possível efetuar 
a gestão de Estágios, e permite 
também a identificação de 
parcerias e apoios entre Alunos, 
fomentando um espírito de 
trabalho de equipa essencial ao 
sucesso.

Sendo um dos pilares 
fundamentais do Projeto Educativo 
da status a atribuição de um 
Projeto de Vida para cada Aluno - 
proporcionando que cada um dos 
Alunos desenvolva ao longo do 
seu percurso escolar um  projeto 
baseado na sua paixão, motivação 
e proatividade, fomentando 
a pesquisa e construção de 
soluções pensadas por si, torna-
se essencial identificar para cada 
Aluno este potencial Projeto de 
Vida.

Tal, é atingido através de 
um processo de perceção do 
próprio Aluno, baseado nos 
#PROgramas, onde uma equipa 
especializada e multidisciplinar 
percebe pelo #PROrienta-te qual 
o Projeto a seguir pelo Aluno. O 
#PROstart identifica se o Aluno 
tem motivações e capacidades 
empreendedoras para 
desenvolver uma ideia de negócio 
própria, oferecendo-lhe recursos, 
condições técnicas e parcerias 
para a obtenção desse objetivo. 
Para aqueles que pretendem 
a prossecução dos estudos no 
ensino superior, a status oferece 
apoio personalizado, através 
do #PROuniversitário. Também 
projetos de cariz solidário e 
de resposta a entidades de 
utilidade pública ou de cariz 

O ALUNO NO CENTRO DO 
PROCESSO EDUCATIVO
E A CAPACIDADE
DE O POSSIBILITAR
ATRAVÉS DAS NOVAS 
TECNOLOGIAS

UMA ESCOLA DIFERENTE
COM AÇÕES POTENCIADORAS 

DE DESPERTAR OS PONTOS 
MAIS POSITIVOS

NOS ALUNOS

UM PROJETO DE VIDA PARA 
CADA ALUNO, BASEADO NAS 
SUAS PAIXÕES, MOTIVAÇÕES 
E PROATIVIDADE

social, e comprovadamente 
merecedoras de apoio, recebem 
o auxílio dos Pros da status, 
pelo #PROcomunidade. Por fim, 
também a performance artística 
e criativa é estimulada e apoiada 
pela escola, com apoios e tutorias 
englobadas no #PROartes.

A mentalidade de colocar 
todos os Alunos englobados em 
projetos reais, com clientes reais 
ou de aplicação pelos próprios, é 
o dia-a-dia da status. Todos os 
Alunos trabalham em projetos 
reais, de forma interdisciplinar 
e intercurso, assim como com 
empresas parceiras.

O objetivo maior é aproximar os 
Alunos de uma cultura de Trabalho 
Real, aprendendo através do 
fazer, nunca esquecendo todos os 
ensinamentos teóricos de base.

E foi o enorme desafio de 
operacionalizar de forma fácil, 
usável e vantajosa para todos os 
elementos que englobam esta 
dinâmica escolar, que o Status do 
Aluno foi idealizado!

A utilização desta nova 
ferramenta permite um melhor 
acompanhamento, gestão, 
melhoramento e acréscimo de 
qualidade nos Projetos de Vida, 
uma das bandeiras da escola.
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Recebi, com enorme satisfação e 
alegria, a notícia deste prémio.

Na status, o aluno é valorizado e 
estimulado desde o primeiro dia, pois 
o método de ensino é totalmente 
diferente do ensino tradicional. 
As aulas são maioritariamente 
aulas práticas, onde o aluno tem 
a experiência de pôr em prática os 
ensinamentos adquiridos.

E porque nem todos são iguais, 
as ideias e os projectos também não 
são. A status acredita e apoia os 
sonhos profissionais de cada aluno 
ajudando-os a pôr em prática o seu 
projeto.

É uma escola moderna com 
ferramentas e equipamentos novos 
e atuais. Assim como todo o espaço 
físico, que neste último ano ganhou 
uma nova dimensão.

Parabéns status!

É um prémio a nível nacional, o 
que nos coloca à frente não só na 
formação, como também na inovação 
e criatividade, deixando-nos a todos 
muito felizes e orgulhosos!

Sabemos que a escola não é só 
feita de alunos, é também constituída 
pela direção, coordenação, 
professores, psicólogos e auxiliares 
que todos os dias têm ideias e as 
colocam em prática, para motivar, 
facilitar, ajudar e orientar as 
aprendizagens ao projeto individual 
de cada aluno, o seu projeto de vida. 
É nele que são utilizadas ferramentas 
pedagógicas que vai ao encontro 

dos gostos individuais de cada um 
de nós. Quando iniciamos o percurso 
na status, somos levados a pensar 
profundamente no nosso presente, 
tendo por base o nosso passado, 
mas com os olhos na direção do 
futuro, levam-nos a pensar “fora 
da caixa”, a observar as nossas 
qualidades e os nossos gostos, a 
desenvolver novas competências e 
a projetar um futuro risonho, sólido, 
com projetos de vida à medida de 
cada um de nós, a pô-los em prática 
durante a formação, sempre com 
o acompanhamento da escola. 
Não nos sentimos sozinhos, muito 
pelo contrário, sentimos que aqui 
somos capazes de construir o que 
antes poderia ser só um sonho, em 
realidade. Percebemos que ficamos 
a ganhar sempre que um professor, 
numa aula, numa reunião com uma 
entidade externa, nos intervalos, 
aos fins-de-semana dispensa o 
seu tempo para estar connosco e, 
com a sua experiência, sinceridade, 
métodos pedagógicos inovadores 

e calma nos ajuda a chegarmos 
aos nossos objetivos, com sucesso. 
Desistir não é uma palavra permitida. 
Com as aulas abertas, visitas de 
estudo presenciais ou virtuais, 
com o contacto frequente com 
profissionais de entidades externas 
na escola, online ou nas próprias 
entidades, a nossa bagagem de 
conhecimentos fica ainda mais rica, 
tornando o mercado de trabalho 
mais próximo da nossa realidade, 
preparando-nos com calma e de 
forma eficaz para as suas exigências 
atuais. 

Sabemos que a formação é cada 
vez mais importante como também 
a valorização das “soft skills” que os 
alunos possuem e vão adquirindo, 
tornando-os assim mais aptos 
para o mundo do trabalho e assim 
se verificou no ensino à distância 
também. Os Pros conseguiram 
adaptar-se a este novo método 
de ensino sem problemas e não 
foi razão para desistirem dos seus 
projetos.UM PROJETO EDUCATIVO 

ONDE O ALUNO OCUPA 
O LUGAR CENTRAL NA 
INOVAÇÃO EDUCATIVA

A STATUS ACREDITA E APOIA 
OS SONHOS PROFISSIONAIS 
DE CADA ALUNO

realiza sonhos fazer acontecer

// ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES

status

// PEDRO HÉLDER
Pai do Aluno Pedro Simões - Pro de Multimédia

Este Prémio é vosso PROs, é vosso 
PROfs, é vosso Coordenadores, 
Colaboradores, é vosso Parceiros. 
Quando fazemos o que gostamos, o 
sucesso é uma consequência! 

// PATRÍCIA DUARTE

Diretora Pedagógica da status

Os projetos educativos das 
instituições de ensino devem ser 
adaptados à realidade onde estas 
estão inseridas, ao contexto e às 
necessidades dos alunos e da 
sociedade.

A status, com o modelo educativo 
“Projetos de Vida – STATUS do 
aluno”, teve essa preocupação, 
definindo um projeto educativo 
onde o aluno ocupa o lugar central 
na inovação educativa, com um 
acompanhamento muito próximo do 
seu percurso de vida.

A valorização do aluno, 
promovendo a motivação e 
o desenvolvimento da sua 
proatividade na procura de soluções 
para o seu futuro é evidenciada com 
a atribuição do Prémio Criatividade 
e Inovação na Educação 2021. 

Por aquilo que representa, é 
com muita satisfação que a Câmara 

// LUÍS ANTUNES
Presidente da Câmara Municipal da Lousã

Municipal felicita a status por este 
prémio.

Especialmente no período em que 
vivemos, é de extrema importância 
que sejam fornecidas aos jovens 
novas ferramentas para que estes 
possam enfrentar o futuro com 
maior resiliência, aliando a paixão a 
conhecimentos técnicos sólidos e à 
criatividade.

O envolvimento de toda a 
comunidade educativa, a partilha 
entre os diversos cursos na procura 
de soluções integradas é, sem 
dúvida, uma marca da status que 
aplaudimos com entusiasmo.

Parabéns à comunidade status.
Felicitações para todos!

Reações ao prémio
A aplauso da comunidade escolar, parceiros

e um município que sai reforçado na formação profissional.
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É com enorme prazer que vemos 
um prêmio desta dimensão a ser 
atribuído a uma das instituições 
da nossa querida vila da Lousã 
e, por isso, parabenizamos a 
status por ter ganho o prémio 
Criatividade e Inovação na 
Educação a nível nacional. Nos dias 
de hoje, observamos uma grande 
evolução em várias áreas desde 
as tecnologias, ao desporto, entre 
outras. No entanto, o ensino não é 
uma das áreas que mais evolui, pois 
nunca teve uma grande prioridade e 
foco. Por todas estas razões, é que 
cada vez mais é importante ter uma 
formação diferente da tradicional, 
pois estamos a passar o testemunho 
para os nossos jovens que terão um 
impacto no futuro do nosso mundo, 
impacto este que é impossível de 
obter sem a evolução da Educação. 
Nesse mesmo âmbito, surge a 
status que apresenta um tipo de 
formação criativa e inovadora, 
metodologia esta que foi digna do 
1º lugar a nível nacional. Resumindo 
a Educação é, e deve ser sempre, 
uma área na qual procuramos inovar 
e melhorar, pois estamos a investir 
no nosso futuro e das gerações 
que se seguem. Agradecemos 
assim à status pela conquista 
deste importantíssimo prémio e 
desejamos uma continuação de um 
bom trabalho.

// ASSOCIAÇÃO ARAUZ

A Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra acredita, 
plenamente, que os jovens devem 
ser incentivados a “dar asas 
à imaginação” para serem os 
empreendedores do futuro, com 
grandes ideias. É nesse sentido que 
a CIM Região de Coimbra promove, 
nos 19 municípios que a compõem, 
o projeto educativo Imagine.Create.
Succeed. - Empreendedorismo nas 
Escolas da Região de Coimbra.

No ano letivo de 2018/2019, o 
projeto “Sneakers Move”, da status - 
Escola Profissional da Lousã, ganhou 
a final intermunicipal do concurso de 
ideias de negócio “Cria o teu Futuro”, 
mostrando a capacidade dos alunos 
desta instituição.

Recentemente, foi com muito 
agrado que soubemos que a 

// CIM Coimbra

Sendo a educação um dos 
mais importantes pilares para o 
nosso crescimento sustentado, 
a AESL, em representação do 
tecido empresarial da nossa região, 
considera de extrema importância o 
prémio atribuído à status, prémio de 
Criatividade e Inovação na Educação 
a nível nacional. A atribuição 
deste prémio é um sinal de que 
a nossa região está “viva” e com 
mais hipótese para um futuro mais 
promissor. É com muita criatividade 
e com muita inovação a começar 
nas gerações mais novas que ainda 
estudam, que consideramos ser 
possível criar uma economia mais 
forte e mais sustentada. Por tudo 
isto é de extrema importância para a 
nossa região o prémio que a status 
ganhou. A todos os envolvidos 
apresentamos os nossos parabéns.

// CARLOS ALVES
Direção - Ass. Empresarial Serra da Lousã 

(AESL)

No tempo atual estes “bons 
exemplos” deverão ser uma bandeira 
a hastear numa comunidade que, 
perante a azáfama do dia a dia, 
não têm tempo de ponderar a 
continuidade das mais diversas 
atividades e profissões. É neste 
contexto que a status dá um “bom 
exemplo”. 

Eis que a questão do ensino 
no País e da existência de Cursos 
Médios, hoje é tão procurada pelas 
empresas de modo geral. Estas para 
complementar os seus quadros, 
já reclamam há imenso tempo, 
por estes profissionais, que com 
um conhecimento talhado para 
cada área profissional permitem 
uma capacidade de resposta e 
rentabilidade eficaz no tecido 
empresarial do País. Ora a status 
mereceu esta distinção, na medida 
em que tem criado, defendido e 
ministrado diversas formações para 
os nossos jovens terem a garantia 
de um emprego e, por outro lado, 
as empresas garantirem a sua 
estabilidade e continuidade das 

// PAULO CARVALHO
Presidente - Ass. Empresarial de Poiares 

(AEDP)

suas atividades.
Num momento que é cada vez 

mais exigente do ponto de vista de 
produção, é também urgente mão-
de-obra especializada para garantir 
a substituição natural dessa mão-
de-obra prestes a entrarem numa 
reforma natural.

Por outro lado, se isso não 
acontecer haverá o desaparecimento 
de inúmeras profissões, ficando 
toda a sociedade ao sabor das 
importações de diversos artigos do 
oriente.

É importante que bons exemplos 
como a status demonstrou se 
consolidem e multipliquem não só 
na região como por todo o país, com 
critérios bem definidos e estudados 
em função da necessidade de cada 
região.

Termino, com uma palavra de 
profundo reconhecimento pelo 
trabalho e dedicação da status.

status foi distinguida com o 
Prémio Criatividade e Inovação 
na Formação 2021, atribuído pelo 
Forma-te - Portal da Formação e 
dos Formadores que, desta forma, 
promove e valoriza as boas práticas 
desenvolvidas por esta entidade 
formadora, nomeadamente através 
do “Projectos de vida – Status do 
aluno”.

O modelo educativo desta 
instituição de ensino profissional 
lousanense reforça o potencial 
empreendedor dos jovens da 
nossa região. Parabéns à status, 
aos docentes e aos alunos por esta 
distinção!

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA 
PARA A REGIÃO, O PRÉMIO 
QUE A STATUS GANHOU

O MODELO DA STATUS
REFORÇA O POTENCIAL
EMPREENDEDOR DOS JOVENS

A STATUS MERECEU
ESTA DISTINÇÃO, NA 

MEDIDA QUE TEM CRIADO E 
MINISTRADO FORMAÇÕES
PARA OS NOSSOS JOVENS 

TEREM GARANTIA DE EMPREGO
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ESPAÇO
ESCOLAR

PREZAMOS TANTO O 
TRABALHO SÉRIO, COMO A 
DIVERSÃO E O BEM-ESTAR

O INVESTIMENTO FEITO
PRENDE-SE COM O DESEJO 
DE PERMITIR AOS ALUNOS
AS MELHORES CONDIÇÕES

DE APRENDIZAGEM
E EXPERIÊNCIA 
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VISITA
VIRTUAL

EQUIPAMENTO TÉCNICO E 
ESPAÇOS POLIVALENTES
PERMITEM UM TRABALHO TOTAL E 
EM EQUIPA 

A STATUS CRESCE
TODOS OS ANOS,
QUER EM NÚMERO DE ALUNOS,
QUER NA QUALIDADE
DAS SUAS INFRAESTRUTURAS A STATUS É PENSADA

PELOS ALUNOS, PARA OS ALUNOS
E AS SUAS IDEIAS SÃO OUVIDAS

E IMPLEMENTADAS PELOS PRÓPRIOS 
E PELA ESCOLA 
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Vídeo . Áudio . Design . Fotografia . Animação 2D e 3D

Saídas Profissionais:
- Fotógrafo / Videógrafo
- Designer Gráfico
- Web Designer
- Criador de ambientes virtuais
- Animador 2D
- Modelador / Animador 3D
- Gestor de Redes Sociais
- Produtor de Projetos Multimédia
- Programador de Apps
- Misturador de Som e Imagem
- Técnico de animação multimédia

Porquê apostar na área da 
Programação Informática?

Sabias que este é um dos 
setores de atividade que mais 
emprego gera em Portugal? 
Sabias que o mercado de trabalho 
estima que continuará a faltar 
profissionais suficiente durante a 
próxima década?

O Mundo está cada vez mais 
marcado pelas tecnologias de 
informação e comunicação, em 
qualquer que seja a área, estas 
tecnologias precisam de ser 
programadas pelos humanos, 
é esse o trabalho de um 
programador!

Se a arte da programação é 
para ti desafiante encontrarás aqui 
uma porta de entrada. Estás frente 
a frente a um mercado emergente! 

O mundo atual respira 
multimédia, passou a fazer parte 
do nosso dia-a-dia. Se pararmos 
por um momento e observarmos 
a multimédia, ela está ao nosso 
redor, desde o nosso smartphone, 
ao beat da música que ouvimos no 
nosso headphone, às aplicações 
que usamos diariamente.

Multimédia é o presente e 
projeta-se para o futuro.

É uma área em crescimento, 
onde a procura por profissionais 
qualificados é cada vez maior 
e é para os jovens motivados e 
criativos que este curso faz todo 
o sentido.

Seja rádio, televisão, ambiente 
de estúdio, construção de websites, 

E que continua a caminhar para 
um futuro bem promissor!

O curso Profissional de 
Programador Informático tem 
como objetivo preparar jovens 
profissionais com competências 
técnicas nas áreas de Programação 
de Sistemas, Programação 
Mobile e Bases de Dados e ainda 
competências adicionais em 
Sistemas Operativos, Arquitetura 
de Computadores e Redes de 
Dados. Este curso proporciona a 
todos os interessados um sistema 
de formação teórico-prático sólido 
e especializado dotando os alunos 
de um know-how necessário 
para exercer com sucesso uma 
atividade profissional no mercado 
profissional de TI!”

idealização de aplicativos, design 
gráfico, modelação 3D, animação 
2D, realidade virtual, áreas onde 
a tecnologia e a comunicação 
se fundem, que jovens como 
tu podem evoluir e tornar-se 
profissionais, com competências 
técnicas na área da multimédia.

O curso orienta-se numa 
dimensão criativa e de inovação 
tecnológica e de uma formação 
com uma componente bastante 
prática, especializando os alunos 
para o mercado profissional.

AFIRMA-TE COMO CAPAZ!
NA STATUS!

Jogos . Robótica . Apps . Software . Programação

CRIA O TEU FUTURO!
NA STATUS!

Saídas Profissionais:
- Programador de IA
- Programador de Gameplay
- Gameplay Designer
- Web Developer
- Criador de Jogos
- Informático
- App Mobile Developer
- Técnico de Robótica
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Publicidade . Relações Públicas . Comunicação . Redes Sociais

Modalidades . Aventura . Natureza . Ginásio . Treino

Adoras desporto, seja ele qual 
for, és um aventureiro e tens 
energia para dar e vender? Se a 
resposta é sim, temos a solução 
ideal para ti: o Curso Técnico 
de Desporto! Espreita o plano 
curricular do curso para saberes 
quais são as disciplinas do mesmo, 
dá uma olhada nas redes sociais 
da melhor escola de sempre – a 
Status, claro! – e vê o que os prós 
de desporto têm andado a fazer 
e… junta-te a eles! 

Prometemos que não vais ter 
um único dia monótono ou sem 
algo de novo para aprender, mas 
sobretudo fazer!

Desde desportos coletivos, 
desportos individuais, atividades 

Há quem diga que comunicar 
é falar ou escrever sobre alguma 
coisa e que marketing é vender. 

Será mesmo isso? Hmmm... 
talvez seja uma “meia verdade”.

O Marketing cria histórias 
memoráveis, publicidades 
incríveis e frases que ficam no 
ouvido... Recorrendo à rádio, à 
televisão, aos jornais e às revistas, 
às redes sociais e à organização 
de eventos (...) faz com que 
marcas, produtos, pessoas se 
tornem conhecidos - até porque 
“não basta ser bom, é preciso que 
os outros saibam”! E sim, muitas 
vezes, o Marketing faz-te querer 
comprar alguma coisa. :)

Um ilustrador precisa de 
marketing? Sim. E um contabilista? 

radicais, de aventura ou de simples 
lazer e bem-estar, as novidades 
vão ser uma constante.

Vais poder fazer coisas com as 
quais nunca imaginaste ser capaz. 
E no final do curso, vais ser um 
verdadeiro Pro em tudo isso... e 
ainda mais!

Também. E uma fábrica de sapatos 
ou um cabeleiro? Claro. Porquê? 
Porque todos eles precisam de 
clientes, de vender produtos e 
serviços que satisfaçam clientes - 
de “ganhar dinheiro”.

Se gostas de observar o que 
te rodeia e se às vezes te apetece 
desenhar árvores azuis e o céu 
amarelo porque simplesmente 
“não tem de ser sempre tudo 
igual”... Se queres aprender a 
criar uma marca, a ter uma ideia 
de negócio ou a comunicar 
para inspirar... então o curso de 
Comunicação e Marketing na 
Status é para ti.

Curioso sobre o curso e que 
oportunidades de trabalho te pode 
dar no futuro? Fala connosco.

VEM SUPERAR-TE!
NA STATUS!

FAZ A DIFERENÇA!
NA STATUS!

Saídas Profissionais:
- Criativo numa Agência de Publicidade
- Profissional de Marketing
- Relações Públicas
- Publicitário
- Assessor de Comunicação
- Vendedor/Promotor
- Assessoria de Imprensa

Saídas Profissionais:
- Treinador de Modalidades Desportivas
- Personal Trainer
- Gestor Desportivo
- Atleta
- Monitor de Atividades Radicais
- Organizador de Eventos Desportivos
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Residência Status
Novo ano letivo traz alojamento em residência escolar, 

possibilitando que jovens de fora da Lousã
possam concretizar o seu sonho de estudar na Status.

Situada no centro da vila, nas 
proximidades da Escola, o edifício 
encontra-se preparado para receber 
jovens oriundos de qualquer ponto 
do país, dando resposta à pretensão 
de todos os interessados cuja 
habitação dista da Lousã.
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DES
TA
QUES

CAMPANHA “PROFS COMO TU”

Agradecemos o trabalho 
incansável de todos os Professores, 

que em mais um ano atípico, se 
excederam e fizeram sempre com 
que o processo de aprendizagem 

fosse levado a bom porto.
Para ver nas redes sociais!

VITÓRIAS DE ALUNOS

Os Pros tiveram mais um ano de 
enormes sucessos, com ainda 
mais Alunos a saírem vitoriosos 
em competições regionais e até 
nacionais. Desde concursos vídeo, 
de criação gráfica ou de desenho 
de logótipos e identidades, houve 
prémios para todos os gostos e 
feitios, provando que na status se 
formam vencedores!

A status possui o Selo de 
Qualidade Europeu, que 

garante a qualidade da oferta 
formativa, com o sistema interno 

a encontrar-se alinhado com o 
quadro de referência europeu 

de garantia da qualidade para o 
ensino e formação profissionais.

CERTIFICAÇÃO EQAVET

NATAL COM STATUS

Uma vez mais, fizemos com que 
o Natal de crianças desfavorecidas 

fosse um pouco melhor, com 
a segunda edição da iniciativa 
nascida na status a ter levado 

prendas e sorrisos a
quem mais merece.

A QUEM SE DESTINAM OS 

CURSOS PROFISSIONAIS?

Os cursos profissionais são para 

todos os jovens entre os 15 e os 

20 anos que tenham concluído 

o 9.º ano de escolaridade. Estes 

cursos conferem uma dupla 

certificação: diploma de conclusão 

do 12.º ano e certificado de 

qualificação profissional de nível 

IV, validado em toda a união 

europeia.

APÓS CONCLUIR O 12.º 

POSSO CANDIDATAR-ME À 

UNIVERSIDADE?

Sim, a status dispõe do 

PROuniversitário, um programa 

de apoio à preparação de exames 

com professores especializados, 

para poderes ingressar o mais 

preparado possível no ensino 

superior. 

JÁ TENHO IDEIAS DO QUE 

PRETENDO PARA O MEU 

FUTURO, A ESCOLA AJUDA?

Sim, a operacionalização de 

trabalho por projeto traduz-se 

na realização de um projeto 

baseado num tema que resulte 

do interesse dos alunos.

POSSO INGRESSAR LOGO  

NO MERCADO DE TRABALHO?  

E SE QUISER CRIAR A MINHA 

PRÓPRIA EMPRESA?

Ao longo dos três anos terás acesso 

a formação em contexto de trabalho, 

de forma a reforçares o trabalho de 

projeto baseado no teu projeto de 

vida. Poderás realizar esta formação 

numa das 400 empresas com as quais 

a status tem protocolo de parceria. 

Caso queiras criar a tua própria 

empresa terás o apoio do programa 

PROstart e poderás ser um dos 

eleitos à nossa incubadora.
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Não mudámos a escola 
lutando contra a realidade 
existente, mudámos a 
escola construindo um novo 
modelo juntos - diferenciado, 
inclusivo, invertido, 
individualizado! Cada  um 
dos 170 alunos tem o seu 
projecto de vida! Um projecto 
baseado na sua paixão, na 
sua motivação, na sua pro 
actividade, baseado em 
pesquisa, em soluções.

#PROGRAMAS PARA O 
SUCESSO

 
O aluno, ao entrar na 

status, é apoiado pelo 
#PROrienta-te, gabiente 
composto por uma equipa 
que está preparada a ajudar 
a encontrar e agarrar o 
projeto de vida de cada um 
destes PROS. Se o aluno 
evidencia características 
empreendedoras, inscreve-se 
no #PROstart, um programa 
de empreendedorismo que 
coloca à disposição todos os 
recursos, condições técnicas 
e parcerias necessárias ao 
desenvolvimento da sua 
ideia e futuramente do seu 
negócio na incubadora 
de negócios onde podem 
continuar a ser apoiados 

de forma a solidificar o 
seu projecto; caso o aluno 
queira trabalhar por conta 
de outrem é preparado para 
a solidificação de soft skills 
necessárias ao mercado de 
trabalho.  Se o aluno pretende 
prosseguir os estudos de 
nível superior, o gabinete 
#PROuniversitário dispõe 
de uma equipa especializada 
de professores para o apoio 
necessário. Os alunos que 
pretendem desenvolver 
projectos criativos, contarão 
com um equipa de tutores no 
#PROartes que os ajudará 
a desenvolver, enriquecer e 
apresentar os seus projetos; 
incentivamos sempre o 
trabalho por causas maiores e 
de relevo social, sendo através 
do #PROcomunidade que os 
alunos desenvolvem projetos 
reais de apoio à comunidade 
e entidades selecionados que 
deles necessitem. 

Todos os alunos trabalham 
entre si, entre cursos e com 
empresas com projetos reais 
- Programa Sneakers Camp, 
criando uma cultura de inter-
disciplinaridade no trabalho 
executada através de vários 
mega projetos da escola.

OBTEMOS SUCESSO 

COM TRABALHO

CONJUNTO




