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PROJETO ERASMUS + KA2
-

A ALVA, pela sua marca CITIZENS Com esle piojelo, a palceria ‘reto,,’
Projecta, vai coordenat, dutante o de citarrmr a aienção papa a impor’
petrodo 2015-2018. um projeto de lância da Engenharia na vida da
paiceiia estratégica, no ain,bito do sociedade e do mundo a proínover
Programa Erasmus . - Ação Chove os desátios e oportunidades de unia
2. Esle projeto. intitulado ‘Engineer carreira na área da engenharia.
lor lhe Futuro
Engine4F’. conte Aborda-se “lia necessidade co,nuni
com os seguintes parcoiros: liniver ain,opsia reiacionada com a alta tia
cidade de Avet,o. 1111$ E. Mattei’. pessoai qualilirado nas áieas protia
Urbino, Itália, Pragnia Enginaenng sionais técnicas e de engenharia e.
srI, Pai ugio, itáta, Tallinna Poiüteii
iiikun,
Estónia,
Ordem dos
Engenheiros. PoIlteknlka ikastegla
Ticorierri, Dano, Espanha. Apopsi
lnlorntation Techtiology, Consulting
& Training Services &A.. Piraeus,
6récia, EDEM - Greek WomeWs
Engineering Association, Atenas,
Grécia e a universidade NUP NEAPOLIS IJNIVERSITY, de Patos,
Chipre.

siniultanearíteota, o desejo de atrair
mais mulheres para eslas áreas
rnrolissioitais, Uni relatado rio
Fótuiti Mundial da OCDE rosipa que
as matriculas em disciplinas
denominadas
STEM
(Ciência.
Tecnoiogla. Engenharia o Matemáti
ca) táni diinhruido ao longo dos
ditimos anos, na maioria das paises
europeus Assim, esta parcemia
deseja promover a iniciasse por

Formação STARTV
Um represenlanie ria AEVA’Servir
participou. recentemente, numa
tormação em Foto, uo âmbito do
Programa Erasmtis + Juventude em

Ação. A tormação Imita como
objetivos a análise e compreensão
do significado do voliailariado nos
dias de hoje, das vanlagens do
voluntariado no âmbito da apieirdi
zagein não lormai e informal e o
desenvolvimento de um projeto em

—

como a gastao de recursos ou a
demonstraçao dos impactos positi
vos nos vários sistemas de educa
ção e lo,miiaçao. A EPA apresentou,
assim, rima conitinicação subordi’
nada ao Projeto SSEAC e otitras
iniciativas da empreendedorismo
social reforçando a ligação à sua
congénere de Taiin e apontando
novas lonnas da desenvoivl,nento
deste piojato ainda em curso,
Esia oportunidade ai uma mais-va
lia para todos os partictpantes peia
pariiiha da boas práticas a paio
relorço das reiaçõas institucionais
com paroairos Europeus.
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Erasmus+
tátim icas a iabop ai o em ‘
ida’
des, palestras e convensas abertas
com engenheiros(as), etc, ranina,
cettaimrante, dasco,rstmnmmn esiereõti’
Pos, pnonrover unia ‘maior nnloiivaçao
para a eprondizagoin de Matemática,
Física, Ciências e Química, trina
melhor compreensão das oporiunida’
das de emprego relacionadas com
eslas áreas. aun,aniar o goslo e
imtieiease por áreas piotissiomnais traie
técnicas, desenvolver solt’skifls cjtte
condtmzeni à tornada de decisão,
mesoiuçao de probiamas. etc, (através

attviciacies imnpienianiadaa taniliéni anm
cada escolada parceria), promover a
igualdade de gênero derem dessas
átaas e utmmneniam a ieievancia rios
cttrsos de ensino e iorniaçao ptntis’
sionai de cariz ieonoiõgico. no merca’
do de trabalho.
Todas as alividades desenvolvidas
itao ser disponibilizadas numa
platatorma virtual da spuendlzagenm,
A pmlmaita ren,riuto desia parceria lerá
lugar em Espanha, de lO a 22 de
jamiairo 2010.

enniqtmeceitores, de retiexao, patiNha e
de aprendizagemii que v5o contrihuir,
certamente, para meihorcs projetos na
ALVA, num tuturo próximo! Esta
formação vai ser replicada na Escola
Prolissionai de Aveiro para todos os
cojai,oradores immtetessados e eslará,
Bulgária,
Lituânia,
Holanda, igimalmenle. abana a todos os
Dinamarca, Chipre, Alemanha, cidadaos interessados na aiaboraçao
Suécia, Croácia, Hungria e Polónia. de projetos na Aias do voluntariado,
Foram (laia dias e ‘leio bastante

e
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esias disciphnas, já a patllr de iovens
n,alticuiados no 8° ano, para que na
idade ria escolha de uma área Guuiicin’
lar, o n’mero de hrscrtçoes nessas
áteas aumente, indo ao encontro da
Estratégia 2020, tendo por objetivo o
crescimento ecomrórnico, Conscientes
da que o dasenvoivimento econjómnico
de cada país depende muito di,
trabalho desenvoivido lias arcas da
angonharia e das tecnologias, o
projeto visa intervir nos alunos do 8°c
9° e, em espectal, tio universo dos
estudantes do sexo lentinino, Ao
aumeniarmos a sima exposição a áreas
técnicas e a protissoas Ira área da
engenharia, airavéa da pmomoçflo da
aprendizagem nas disciplinas SJEM
usando práticas pediagógicas criativas
e immmovadoras e na organização de
eventos e iniciativas, corno vislias a

Stari a Volunteering Programme

-

Polüiehnlkum, seu paicelro no
projeto, cujo olsjelivo ioi a Organiza
ção e planiliçaçtto do 2° intercám’
bio, a disseminação do projeto e das
atividades desenvolvidas no âmbito
do empreendedoitsmo social. Esta
iniciativa teve lugar durante as
comemorações dos 100 a,los desta
instituição parceira e foram partilha
das algumas experiâ,,ciaa e boas
práticas em cooperaçao e projetas
europeus, em áreas lão diversas

PARCERIAS ESTRATÉGICAS

parceria europeia no âmbito do
Serviço Voiuntétlo Europeu. Estiva’
ralo preaentes epresenlantes de
associações de jovens. ONGs,
organizações sem uns hicrailvos,
escolas, centrgs jt,venis, etc ria
Portugal. Espanha, itáiia, Roménia.

EPA participa em formação
internacional em Tailin, Estónia
Recentemente, e Escola Protissio’
nal de Aveiro participou nuim
reunião do Pioleto KA2 — SSEAC.
em Taiiinn, rio lnsliti,to Teiliitn

-

PORTUGAL

2020
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A minha turma é o meu grupo....”

Erasmus

+

Mobilidade Individual

No âmbito do Programa Erasmus 1
Ação 1 — Mobilidade individual —
Formação de aduitos, trás protessores
da EPA. pamlictparant durante 5 dias.
emn’Mnniqtma, numa totmaçao bastan
te anriquecedora para a sua carreira
profissional,
A tomineção, dedicada ao trabaiho de
gnnpo como jorna de aumentar a
produtividade. foi dhecionada pata o
contexto de saia de aula e para a
turma corno os protessores devem
dinamizar, organizar e avaliar o
t,abaliio de grupo, quer em sais de
aula, quer em tmbaiho colo os seus
pares
Temas no a idenudtade pessoal,
liderança, comnumacação, ieedback e
psssos para a execução de uni
mrabatio de grupo. toranm trabalhados
de foinia taómlce e prática,
Todos os iuotessores envolvidos

—

—

participação no

Munique, Alemanha

acharem a tormnaçao bastante interes’
santa e produtiva, no sentido que
comisegtmiramn dasenvoiver mais e
nieiliores conmpeténcras na busca da
inala e nreilior Irabsilio tio gmupo, A

tninha turma é o meu grupo,,.” é uro
lundo a ideia chave de toda a tormna’
çao e o professor dava assumir o
papei de lidar ria obtenção do sucesso
a objattvos da turma,
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A vida na escola.
Aveiro Sever do Vouga
www.epa.edu.pt
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