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EPA participa na reunião de avaliação em Tallinn, Estónia
Uma delegação da AEVA-Citizens No
âmbito do projeto Erasmus + KA2 —
Parceria bilateral de escolas,
Intitulado ‘Successfut Social Entre
preneurs and Active Citizens —
SSEAC’, uma delegação da Escola
Profissional de Aveiro, entidade
coordenadora deste mesmo projeto,
deslocou-se a Talllnn, Estónla, para
avaliar os resultados e as atividades
do Projeto. O objetivo deste projeto
foi o desenvolvimento de uma
página de internet inovadora,
usando um Gestor de Conteúdos

(CMS - Content Management
System) e a organização de eventos
de cariz social, envolvendo alunos
dos Cursos Profissionais de Comu
nicação,
Marketing,
Relações
Públicas e Publicidade e de Organi
zação de Eventos (Portugal) e de
Multimédia, TIO e Fotogratia (Está
nia). Foram criadas empresas
virtuais que planearam, organizaram
e implementaram eventos e ativida
des de cariz social, promovendo
competências no ãmblto do empre
eridedorismo social. Simultanea

mente, os alunos trabalharam em
equipas mulficulturais utilizando a
metodologia de gestão de projeto e as
TIO.
o projeto foi considerado pela parceria
como extremamente importante e
positivo para o alcance dos objetivos
elencadost As escolas envolvidas vão
continuara trabalharem parceria, com
o objetivo da partilha de boas práticas
e da melhoria continua em termos de
gestão escolar e de procedimentos
pedagógicos inovadoresl

Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo
Realizou-se mais uma atividade no
âmbito do Projeto Europeu
Engine4F, Erasmus + - Ação Chave
2, coordenado pela AEVA, que
envolveu a Ordem dos Engenheiros
e turmas da Escola Protissional de
Aveiro e que teve como objetivo
geral, mais uma vez, a promoção
das disciplinas de teor cientitico e a
carreira nas áreas das ciências e das
tecnologias. Assim, a atividade
intitulada 0 Fascinante Mundo dos
Barcos da Ria de Aveiro” realizou-se
no Museu Marítimo de ~havo e.

através de uma visita guiada, tol
possível o aprofundamento por
parte dos alunos de todo o trabalho
realizado no mar, promovendo-se,
simultaneamente, a cultura e a
identidade marítima dos portugue
ses- Os alunos ficaram, ainda, a
conhecer, em detalhe, as caraterísti
cas do bacathau e do ambiente em
que vivem, Para além disso, foi
possivel reconhecerem os diversos
tipos de embarcações existentes na
costa portuguesa, com particular
destaque para os barcos da zona
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Projeto Europeu Engine4F

costeira da região de Aveiro e Ilhavo, O
Eng. Senos da Fonseca. da Ordem dos
Engenheiros, reforçou, ainda, a impor
tãncia da engenharia na construção de
barcos diversificados e resistentes,
tendo em vista a tunção a que se
destinam. Assim, reforçou-se, mais
uma vez, que o mundo, como o
conhecemos hoje em dia, não era
possivel sem o contributo das tecnolo
gias associadas à engenharia,

UNAVE, entidade parceira da AEVA/EPA, representada em formação
em Barcelona
No âmbito do projeto consórcio de
Formação de Adultos ao abrigo da
Ação-Chave 1 do programa
Erasmus+ “Transnational Training
II - a Continuous Path to Successful
Educational Practices”, coordenado
pela AEVA, uma colaboradora da
UNAVE participou num curso de
formação intitulado “Train the
Trainer”. que decorreu entre 23 e 27
de maio, em Barcelona.
A metodologia da formação privile
giou dtnãmicas de grupo que
“obrigam” a refletir sobre temáticas
relacionadas com questões de
natureza pedagógica e. em simultâ
neo, a pensar em soluções criativas
passiveis de ser implementadas na
sala de aula, permitindo um maior
envolvimento entre formador e

tormando — uma estratégia que,
sem dúvida, contribuirá para
aumentar a motivação e a interação
entie os inteT’venientes.
A colaboradora da UNAVE destacou,
igualmente, a importância da
partilha de ideias entre os torman
dos e o formador, com vivências e
proveniências diferentes, o que
tornou a experiência ainda mais
enriquecedora.
A replicação desta torniação junto
das entidades parceiras do consór
cio está já agendada para o próximo
mês de julho, nas instalações do
edifício-sede da AEVA.
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