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Espaço Escola Profissional de Aveiro
Última Reunião do Projeto PERSPECTI VE e Conferência de Disseminação
Lima delegação da AEVA-Escola
Profissional de Aveiro esteve
presente na última reunião do
projeto PERSPECTIVE - Experlences
Entrepreneurial spirlt chailenge in
School Education, que se realizou
em Kerkrade, Holanda, sob orienta
ção da RCE Rhlne-Meuse Este
projeto coordenado pelo TUCEP
(Tiber Umbrla Cometi Education
Proçramme), Perúgia. Itália, conta
com a parceria de instituições de
Portugal. Áustria, Grécia, Bélgica,
Holanda. Hungria e Polónia. teve.
como objetivo final, a elaboração de
um programa de formação para
professores na área do Empreende
dorismo para a Educação.
Pretende-se que os professores
sejam capazes, em qualquer
disciplina, de desenvolverem nos

seus
alunos,
competências
transversals e empreendedoras.
essenciais nos dias de hoje, em que
se ambiciona o desenvolvimento
económico
O grupo. para além da análIse das
atividades desenvolvidas em cada
pais envolvido até ao momento,
particIpou ativamente na conferên
cia final de disseminação de resulta
dos que contou com a presença de
vários professores de diferentes
regiões do pais. Para além disso,
teve ainda a oportunidade de visitar
duas escolas emblemáticas na
região, que urtilzam a metodologia
de projeto, trabalho colaborativo e
cooperativo, da ‘escola sem regras’.
mas com resultados excelentes.

EPA Organiza Nova Visita de Estudo

No ãmbito do programa Erasmus +,
Ação Chave 1 • a Escola Profissional
de Aveiro organizou uma vIsita de
estudo para um grupo de 9 tunclo
nários da Câmara de Comércio de
Hodonin, República Ctieca. Esta
visita, subordinada ao tema da
Educação para o empreendedoris
mo, Metodologia da Gestão de
Projetos e d? integração dos jovens
no mercado de trabalho in~luiu a
partilha das boas prátIcas da escola
nestas temáticas e a visita a várias
empresas da região de Aveiro,
nomeadamente a Fábrica da Ciência
Viva, a HFA Henrique, Fernando &
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No âmbito da Comemoração do Dia
Europeu das LFnguas e em parceria
com o Centro de informação Europeia
Europe Dlrect de Aveiro, realizou-se
no dia 25 de setembro, pelas 18:30 h.
no auditório Eng. Victor Matos, da
Escola Profissional de Aveiro. mais
uma sessão da ‘Europa no Coração de
AveIro’, subordinada, este ano, à
divulgação e ao esclarecimento de
dúvidas ïelativamente aos projetos
eprovados, no âmbito da ação (Ai
Fonnação Profissional, Mobilidade
pera a aprendizagem, do Programa
Erasmus ..
Nesta reunião, estiveram presentes
alunos e respetivos encarregados de
educação, ex beneficiar os dos
projetos anteriores Erasmus + e
Leonardo da Vlnci (para partilha de
experiências), assim como professo
res das três de quatro escolas que
fazem parte do consórcio de um dos
Alves S.A., em Águ;da e, ainda, o projetos aprovados, nomeadamente
ISCA da tinlversldade de Aveiro,
da Escola Profissional de Aveiro
O grupo teve, ainda, a oportunidade (entidade coordenadora), a Escola
de partflhar com todos os presentes Secundária Homem Cristo de Aveiro e
as respetivas práticas ao nWel da a Escola Secundária de Ilhavo
educação e formação profsslonal e Neste sentido, e concluído o processo
a relação escola-empresa no respe de seleção, mais de 40 alunos dos 2’ e
tivo pais. Houve, ainda, tempo para 3’ anos dos vários cursos profissio
conhecer uma pouco a região de nais, vão ter a oportunidade de
Aveiro
estagiar, durante dois meses, em
A todos o nosso muito obrigado empresas em Palermo, Itália, em
pela disponibilidade e contribuição Valência. Bilbao, Sevilha. Barcelona ou
para o sucesso desta visual
Fuerieventura, Espanha, em Tallinn.
Escónia e ainda em Helsrnquia, Finiãn
dia, durante dois meses, no terceiro
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Sessão de Divulgação Programa ERASMUS
Mobilidade Individual
período do corrente ano letivo.
A Mobilidade Individual (AI é assim
uma iniciativa Inserida no Erasmus +
da Comissão Europeia, através do
qual, e neste caso, se promovem
estágios em empresas e outras
entidades transnaolonais a serem
usufruidos por alunos das escolas e
instituições integrantes no Programa.
Tem como objetivo apoiara participa
ção em ações de formação e apertei
çoamento e a aquisição e utilização
de novos conhecimentos, competên’
das e qualificações, de forma a
facilitar o desenvolvimento pessoal, a
empregabibdade e a participação no
mercado de trabalho europeu, de
todos quantos forem selecionados.
Os estagiários usufruem de uma

bolsa de subsistência, alojamento e de
outras comparticipações nas despe
sas, nomeadamente a viagem e
seguro.
Os alunos selecionados irão frequen
tar um curso de preparação linguística
e cultural em lingua inglesa, espanhola
ou Italiana, conforme o pais de
destino, na plataforma disponivel pela
Comissão Europeia (01$ — anime
Llngulstic Support).
Uma oportunidade única de experiên
cias e aprendizagens pessoais,
sociais, culturais, técnicas e profissio
naisl Os votos de maior sucesso a
todos os envolvidosi

Á paixõo de educar. Sempre.
Á vida na escola.
www.epa.edu.pt
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