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Projeto Engine4F presente
em encontro internacional em Famalicão

No Amhito da reu,uão do prqle
lo (;irlsTcch. financiado pelo
progranla Eras,nus+. realizoti
se CTn l’a,naliello, organizado
pela
Escola
Profissional
FOtIAVF., o I~ encontro da
parceria, cujo objeLivo é o
estudo dos isoLivos da baixa, ou
elevado participação tio género
feminino nos áreas de estudo e
de trabalho S’TEM (Ciência,
Tecnologia. Engenharia e Mate
mátiea) e o desenvolvimento de
estratégias qtic possam ser
aplicadas na caplação e ,nai,u
tenção de profissionais / talco
Los do género feminino num
mundo de trabalho cada vez
‘fluia necessitado de trabalha
dores qualificados.

Deste nodo, a AEVA foi convi
dada a participar neste evento,
apresentando os resultados do
l’rojeto Engine4i~ igualmente
apoiado
pelo
programa
Erasnius,, já no seu segundo

ano de desenvolvimento, e cujo
objetivo e tamhém ode pnimovcr
e tornar mais atrativo o ensi,io
aprendizagens das disciplinas
denominadas S’TEM e chamar a
atenção para a iniportância da

Engenharia na vida da sociedade
o do inundo, promovendo desa
fios e oportunidades para uma
carreira nestas áreas, Incidindo,
esscnelalnscnte, junto do género
feminino. Assim, bani D’Orey em
representação da Ordem dos
Engeimhciros,
parceiro
deste
prujeto coordenado pela AEVA.
teve a oportunidade de partilhar
junto de todos (is presentes as
atividades realizadas e resultados
obtidos até ao monsento, ntus,
trabalho desenvolvido eonm nove
tt,rnias de três escolas do eollec’
lho de Aveiro.
lia reflexão e dapartilha realiza
da. foi i,mtercssante perceber que,
apesar do género remos no já
estar mi oito Imem relirosentado elo

algumas áreas, ainda há profis
sf,es, que por questões comunas,
estão conotadas coo’ estereótipos.
No entanto, esta tendência tornase mais dissipada cnm o atuniento
da escolaridade. A i,mfluência de
nmodelos profissionais, quer por
referência na família ou do meio, é
tanmhénm n’o dos grandes fatores
dc nmotivaçâc, para deteria nadas
áreas de formação, tradicional’
nsenle mais procuradas pelo sexo
oposto. Perceber precocemente
estas questc’k’~, ~~5rm poder traba
lhar a igtisldade denportunitlades.
proisiover a diversidade e qtiehrar
estereótipos, é o principio pani
encontrar estratégias de ,uc,tiva—
ção e atração do género remini,mo
para 55 S’lFM

A Escola Profissional de Aveiro
acolhe semana de Blended mobility of VET Iearners
A Escola I’rofiasional de Aveiro
(ErA) acoUteu mais unia das
atividades previstas no âmbito
doprbjeto’ictvttl’ - Inlerêultt,ral
Competenees in Voeational
Training - no âmbito do l’n,gn.’
usa Erasmtssi-, Parcerias Eslraté
glcas
‘ri-ansnaeionais.
Este
projeto, eonlo o próprio titulo
indica, pretende promover e
trabalhar as competências Interculturais na educação e forma
ção profissional, na perspetiva
da transnabionalidade. A parce
ria eiivolve lo pareeiros de 8
países diferentes (Alemanha,
Áustria, Grécia, lurqula, Itália,
Portugal, Roménia e Repübliea
Checa). acudo coordenado por
unia entidade alemã, a WEQUA
(;mbLI.

Ais,bieiona’ae a organização de
liii’ progrania curricular sobre a
teniática das competências
loteituliurais para a formação
profissional, tendi pi ir base a
importância deste assunto no
âmbIto da internacionalização
da economia, do mercado de
trabalho global e da eonscquen
te tnobilidade de trabalhadores
110 C5~5ÇO eslnipeu.
Durante csta semana, quatro
alunos e um profeasor da escola
lt-lK’Projektgesellachatt tnbll,
um gestor da entidade coorde
nadora do projeto. WEQUA
Gmhll, vindos da Alemanha, e
dois alunos e uma professora da
escola General t.yeeum of
tavrio, da Grécia. participaram
cai várias atividadcs,juntamcn

‘Voltava a repetir!’
Renato Martins,
Curao Profissional
em Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos (Cr51)

Lppcer: La?c~rÉ
~‘

te com alunos e professores de
uma turma da El’A, nomeadamen
te em jogos dc siyi~tlaçào (Rum
Ruro Fsui Gamo). dinhMicas de
grupo, módulos de aprendizagem
CIII (ltaspherryPi), liderança e
Empreesidedorismo e profissões
europeias do ice. XXt, gravação
de uns prograisia dc televisão
abordando o futtmro da Europa
(Europe in 2030), entre outros. 5)
grupo teve, igualmente, a oportu
nidade de vIsitar duas empresas, a
MAISIS e a leitA, assim como a
Fábrica da Ciência Viva, e eoover
sar com os respetivos empresá
rios e/ou diretores sobre a impor’
tãneia das competências intercul
tursis no mercado atual do traba
lho. Foi unia seinalma de relevado
enriqt,eeiniento cultural, social

profissional, tendo os alttnos
conseguido ultrapassar barreiras
lingttistieas e, desse
nodo,
desenvolvido também
a sua
competência de eoinu,iic,cção

elTi

Temido a oportunidade de realizar
um estágio em Con’alejo. ~
ventura. revctou-se tI,na experi
êneia espetaetilar. que voltava a
repetirl
Aprendi n’sotas coisas, tais co,sinn
reparar impressoras, ielemóveis,
computadores, aprender a falar
Espanisnl e, co, sinmult Simui,
melhorar ulsi pouco ci nico 1 ngles.
Na Informática l,anzarote. ensprc

sa onde realizei a l’orniaçao eni
Conlextu de ‘l’rahalho, tive
taml,é,n de fazer atendimento ao
pühlieo e falar o,ns clientes ao
telen,óvel. No trat,all,o, todos
fcsran, espetaculares em tudo,
quer a nível cio trahalho propria—
mente dito, quer fora da empresa.
AIé nse convidaram para ir para
lá trabalhar, quando terminar os
nicos csttidosi

Esta experiência lbl lgualtoentc
hoa a nível pessoal, passeei,
conheci
,ns,itos
porttmgueses.
aTsiel’ica,mos. etc. e visitei niuitos
locais. O clima era excelente,
n’oito sol e calor, adoreil Gostava
nioitc, de eonscgs,ir voltar para lii
para dar eonti,,uldade à minha
carreira profissional.
Foi uma experiência espetsettlarl

língua

inglesa,

através

da

partilha do experiências pessoais e
culturais qtle os faz desejar repetir
a esperiênela.

A escola na Região de Aveiro.
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