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Espaço Escola Profissional de Aveiro

Formação em. Liderança
e Gestao Escolar em Barcelona
Ao
abrigo
do
progrania
Erasnius
uma delegação da
Escola t’rorissloi,aI de Aveiro
teve a oportunidade de partici
par numa formaçfto subordina
da ao Lema da liderança
Gestão Escolar, em Barcelona.
Espanha. Para além dos cinco
pari ieipantcs
portugueses.
estiveram presentes preirissio
nais do ensino da Iiolottia e
Eslovénla, nnni total de 8
elementos. com esta rornuçar,
pretetieleti—se desenvolver, entre
otulros, os seguimmtes e,t~etivs,s:
(~n,1,rcender a iniportilneia

das eotnpcte”neias dc liderança:
neisucesse, dc tinia organização

- Aplicar de rorma eficaz as
competeneias de liderança nas
situações do dia-a’dia;
Ganhar conhecimento em
ferramentas de gestão estratégi
ca e saber aplicá-las em contex
tos reais:
Processar Informação diversa
no diagnóstico tie problemas,
avaliar alternativas estatégieas
e femroiulat4 um plano de ação,

coerente e real.

A formação foi dinamizada por
l’atrieia Kelly. inglesa, da nrgani
zação SI ltl’(’t)14, e lsssitn, foi
igualmente possível em desenvmml’
vin,e’ite,
de
conipelOncias

a

lingttisticas em ingies

Visitas de Estudo no âmbito do Projeto Engine 4F
Altice Labs: uma ‘fábrica’ diferente!
fleeentemente.a Delegação Distri
tal de Aveiro da Ortlenm dos Etmge’
nheir.o~,org~nizouniais uma visita
no âmbito do projetei Etiginc4K
(lesta vt, à Altice t aba, em,, Aveire
l’artleiparain 2L altiemos (la Escola
l’rolissional ele Aveiro (IWA),
acompanhados pelei prolï’sseir Ive,
Ferreira

A visita visava possilsilitar o
contacto coo, a fabticaçies eni
larga escala de diferentes prodo
tos,
toiaeadatiientc premdutems
baseados no desettvolvinmentem
tecnológico, promover o contacto

estreito entre alemmios - emmgcnliei
reis e sensibilizar ms est etdal,Íes
para o conceito do cieto’de,vida
dos proetu Los, desde a sua
eonee~ittialii.açãem à respetiva
fabricação, à escala industrial.
As Isnas vindas tia Altiee l.abs
estiveram a cargo do Eng.’’ Aromtl
do Santos, (100 al,resetmtott a
eta presa, partilltoti a respetiva
história, principais soluções.
organizaçaei linhas de investi
gação & desenvolvimento.
Seguiu se unia visita as, eanmpus

do Fum tire 1 .al,s, dos laborató—
los de sistenias dc redes. tiemnmea
daniente testes de Itoinotogaçoes.
desetivolvitaeitto de protótipos e
çflo

testes elinimiticos.
A sessão [erniiimoo com um
comijtt’ite, de questões globais e
unia síntese da visão global que os
alunos da El’A obtiveram ao longo
do percurso efetuado.
Esta foi niais tahia iniciativa
integrada no Projeto ENGI N E4 E
apoiado pelo Erasnits,, sob coor
demiaçilo da AEVA.

da Altice l,aba, com a apresenta-

OLI WORLD, uma empresa da Oliveira & Irmão
——

—

n

~aipcer

-

~apcizr

‘%tso~

e.

No Atiihito (te) 1 ‘rojel o Eh ASMUS —
ME coro a colaboração tta
Delegação de Aveiro da Ordem
tios Engenheiros, parceiro da
AEVA neste projeto, realizou—te no
dia 4 de abril óiais uma visita às
empresas do distrito (te Aveiro. Desta vez, a atividade Um dIa
eom_.’
visita à empresa ()l.t
WOttl t) 1 Oliveira & lm~nào. 8k.
coo oti com a presença de altmnus
e professores tia Eh J0il0 A (ouso

~ic Aveiro, tio Agrupamento de
Escolas ele Aveiro,
Esta visita teve como objetive es,
—
l5ossil,ilitar que os aluttos
ornassem conlicettiit’tite, e qstc
visu,ilizassemn a fabricação cio
larga escala de diferentes pr(KuIt—
tos, itottieeiditmmiemite protltttos
baseados no desenvolvimento
teenológi€o;
l’retniover o ceaitaete> estreiLet
entre os altttios e es emigenlicircis;

- Sensibilizar (is alunos parei o
conceito ciciei de vida tios pnsdti
te es desde a sua eotieeptual izaçãc
respetiva fabricação à escala
itktttstrlal.
Mais tinia atividade de sucesso na
prui iii içãe, de carreiras tia sireet elas

tceutotogias e das etmgetiliariast Uni
tgraclceioietito especial a est~t

enipresa
pela
prm ipe acionada 1

eupe,i’ttimiieiade

A escola na Região de Aveiro.
Aveiro
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