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Formação no âmbito do programa Erasmus+ KA1 em Linz, Áustria
reahzarem atividades práticas e de
analisarem e observarem processos
enquanto facilitadores de mudança.
Foram 5 dias de intenso trabalho en~
grupo, numa abordagem bastante

No âmbito da Formação Internacional
do programa ERASMUSIRA1,
Mobilidade Individual de pessoal
docente e não docente, uma delega
ção da AEVA Escola Profissional de
Aveiro participou num curso de
formação sobre liderança, em Linz,
-
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Áustria. Esta formação teve como
objetivos conhecer em detalhe o
processo de liderança do ponto de
vista social, construtivista e sistémi
co assim como compreender os
respetivos aspetos relacionais. Os
parlicipantes tiveram a oportunidade
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prática, que contou com a participa
ç~o de 25 diretores, gestores e
coordenadores de 9 países europeus
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EPA em Itália Alunos da Escola Profissional de Aveiro assistem a audiência com o Papa Francisco
-

Uma delegação da Escola Profissio
nal de Aveiro, constituída por profes
sores e por um grupo de 20 alunos,
recentemente deslocou-se a Itália,
no âmbito da segunda mobilidade da
parceria bilateral Comenius intitula
da SMARTPACK
Successful
Measures and Real Targets: A Survi
vaI Pack for Active Citizens. Este
—
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intercâmbio ocorreu com o liceu
científico Blaise Pascal, em Pomezia,
cidade vizinha de Roma.
O projeto, presentemente no seu
segundo ano, visa promover nos
alunos o desenvQlvimento de compe
tências interculturais assim como um
conhecimento mais profundo da
realidade académica, cultural, social

e empresarial de cada um dos países
envolvidos Portugal e Itália. Através
das atividades que têm vindo a
realizar, os alunos têm trabalhado
igualmente no sentido de aprofundar
os seus conhecimentos acerca dos
direitos e deveres que têm enquanto
cidadãos Europeus.
Recentemente distinguida a nível
nacional com o Selo Intercultural, a
Escola Profissional de Aveiro apadri
nha várias iniciativas que promovem
uma cultura da abertura e de aceita
ção da diferença. Assim, uma das
atividades previstas durante a mobili
dade envolveu uma audiência com o
Papa Francisco. exemplo por
excelência de alguém que apoia e
promove o diálogo intercultural e
inter-religioso. Todos os envolvidos
beneficiaram grandemente da experi
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ência, sendo unãnimes em realçar a
simpatia e as palavras de conciliação
do Papa F ancisco
Outras atividades envo veram aulas
de italiano para os alunos portugue
ses, um jogo intercultural constituído
por equipas de alunos dos dois
países (uma adaptação do Trivial
Ptirsuit), dinâmicas de grupo na
escola e visitas culturais às cidades
de Roma e Pomezia.

A paixão de educar. Sempre.
A vida na escola.
www.epa.edu.pt
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