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Tapetes de flores invadem São Bernardo
O “São Bernardo Florido’ é inaugurado hoje, pelas io horas, com a presença, entre
outras ent dades, do presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves. Serão mostrados
tapetes de flores que causam impacto visual a quem visita esta freguesia nesse dia.

veüro
Encontro sobre
“Educação em Timor-Leste”
sua implementação, cuja pri
meira edição decorreu de 2012
a2014.
Neste contexto, está em
cusso o projecto de investiga
ção ‘Avaliação do impacte da
rãestn3turação do ensino se’
amdádoemllmor-Leste-um
estudo no âmbito da coopera’
ção inteniacional’ - Projecto
7Imoi; financiado pela FC1”
Fundação para a Oência eTec
nologia (ref, PTDC/M[IC’
CED/5065t2012). A principal
finalidadedesleprojectoéava
‘Educação em Tbnor’Lnte” vai estar em discussão na uA
bar o impacte da reestmturação cunicular ao nível do En’
ACÇÃO No âmbito do Pi4ecto internacional, Portugal,adlfe’ sino Secundário Geral, inscre’
‘Avaliação do impacte da rees. entes níveis, tem apoladoare- vendo-sa, para Issa num pioiruturação do ensino secundá’ consinação de um dos mais te- cesso de Monitoiização cAva’
rio em ‘flmor’Leste um es centes países ‘‘llmor-Leste’ liação (MM). Para a sua con
tudonoãmbltodacoopemção que se tomou independente secução, reallzaram’se mis’
internacional’, também deno- em 2002. No âmbito da edu’ sões a Tmor’Leste, que per
minado por Projecto ‘flmor, cação e, em particolat retati- mitisse a recolha de dados In
eallza’senop.txlmodia 16de vamenteao Ensino Secundário loco.
no Depaitamentode Geral, efecllvou-sea sua rees’
É propósito
Educação da UA,o Encontro tnatlnção,quelntegrouaciia- - Educação em ‘Ilmor-Leste:
‘Educação emllnior-Leste(ree) ção do Plano Cursicular, dos (re) (dos) cosistn,indo oflituro
(dos) consb’uindooftjtwo’, sob programas das várias discipli’
dar conta dos resultados a
coordenação de Isabel Cabrita, nas que o compõem, bem que foi possível chegai; na ac’
menibrodocentrodelnvesil- comodosrespeciivrjsmanuals tualconjunturadopaís,quese
gação ‘Didáctica eTecnologia para alunos e Øas para pro’ tenlacaractetlzatediscutirde’
na Formação de Formadores’ fessoresParalelamente,deser,’ safios que se colocam, em par’
(CIDTI’13
volveram’seacções de forma’ ticulai; à comunidade educa
Numa lógica de cooperação ção contínua que apoiassem a Uva timorense.
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As docentes da EPA estiver3m em formação na cidade de Linz

Docentes da EPA
partICIpani e iii
curso internacional
-

Austria Formação, que decorreu em Linz, permitiu adquirir

e reciclar competências no âmbito da educação inclusiva
Duas docentes da Escola Pro’
flssionaldeAveiro(EPA) parti-
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ciparam, recentemente, numa
fomiaçãotnsnsnadonal intitulada ‘Inclusive Teaching and
Training’, e que decorreu em
LinzÁustsia,aoabrigodop.o’

e integração nas escolas de
crianças ejovens com necessi
dades educativas especiais,
cumprindo-se os piincípios da
DeclaraçaodeSaiainancaega

1- Formação
de adultos,
grama
Erasmus
+ Ação
chave
‘Foram
adquiridas
e recicla’
das competencias no âmbito
da
educação
inciusiva,atendem
garan’
titulo
que as escolas
ãsigni&auvacnversidadedas

das
oportunidades
educacio
rantindo’se
a democratização
nais,independentementedasli’
mãaçõesffsicasoumentalsque
possam
apresentar’.
‘Aten
dendoávalidade
deste pressu’
posto, a educação inclusiva

necessidades dos seus alunos’, exige aos docentes urna espe
destaca a EPA, em comuni’ cialização para fazer frente a
cado. AAEVA. no âmbito das uma população com caraterís’
boas práticas previstas na tiras peculiares, daí que a EPA
Norma SA 800ft2008 (Sis’ pretenda ser uma escola capaz
tema de Gestão da Responsa- derespondereficazmentea to’
bilidade Social) e tendo em dos os alunos, formando deviconta o projecto educativo da damente os seus professores
EPA. pretende a promoção da para que estejam preparados
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aprendizagem cooperativa e
colaboratlvacomorecunodi-

para exercer autónoma
e ‘esponsavelmente
a sua profis’

dáiico’pedagógico para a indusão de alunos com neces’

são’,éacrescentand~
O grupo de trabalho incluiu

sidades educativas especiais’.
acrescenta a mesma nota,
Segundo fazem questSo de
subllnharosresponsávelsdestaescolaaveirensa,’éftrndamental criarem’se condições
adequadas para a socialização

participantes de cinco países
europeus (Grécia. Itália, Portu
gal, EslováquiaeSuécla),oque
possibilltouodesenvolvimen
todecompetenciaslinguísti
cas, intercultwals e de sociali
zação.

