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J Iváns ‘a -egião. -A eir.

mo à It

Um grupo de li) alunos da
Escola i’rolissionai de Aveiro
esteve em preparação a Ii,., de
realizar a Formação eis, ContesLo de ftaL,aIl,o “uni outro país

‘clon’ liz ‘Çã.

-

euraspell, com o apoio do
l’rogramna Erasnius..
As sessões de preparação
consistiram em
reuniões de
trabalho. introduçào à platafor

mim de ronnaçao linguística (OiS),
semisibilização
para
questões
socioeulturais. enconiro Coo, OS
Encarregados de Educação
participação
em
col,versas

tl,ert,,s~ c,mln pr,,lissi,,im~is ti,
._‘ An,hit’,,te.
inundo enillresarial sobre tcows ,~cste grti mi tuitii,n’ ,~‘nil,, io”e,is
;ms.soci,,dns à ini~s~rti~icia tias LI’’ Agrt,1uu,,e,mttm tIa’ Est’,i las _li’s~
colilIlel êneias (ri’ i ,sVcrs,, is 11115 Eslêviti. dos eti rsns pn,rissio,,’.iis
pr,leessmls tie i,iter,,acio,lahizIl— de lk’sig~, tk Mt,lsiiiiirio a’ de Apoio
ção.
vali,, i)esl,sirliva. coo, tlesli,u,
Sã,, lo as cui idades q oe recebe,,, a t:nseoza, tissilIm COOlO CilicO
estes jovcI{s tia El’A nos países de alti,,as di, Agrt.~nmn,e,,ti,. de Ese,,’
aeollHn,e,,to onde, dura,mte tlois 1:,, dc’ Avei r,,, tio curso ‘l’éci, ie,m
neses, realiza,,, 0111 estágio. Uns Auxiliar dc Saúde. rol,),, a Sevilliti,
e”, W,,lfsberg na Áustria. ootr,,s cm Es1,a,plia.
ei), cosei.za no stml de Itália. A cal e pri,, ci,., íit,x,s de 32 ove,,is
oulros aind,, tio Fuerieve,,ttu’a da legião de Avel ri’, t~titros se
nas Ca,iuirias. Xii,, alu,,os de seis jtmntarzit, nos prõxioios metes.
eursit,s irt.ilissit.m,als disti,,tos: i’ratt—se de tu,, projeto co, eollsór—
l’oergias llemiov,lveis: Elel ri,,, iva. cio. visando a mobilidade de
Autt,niitção e Cm,,n,mntlo; Elctro,,i — altmos no espaço europeu. E coo,’—
ea e Teiceonitinicações: ipistal,, denadis pela AEVA. e’n parceria
ções Elétricas; Cestào e I’rogni como seis escolas da Região de
mação de Sistemas i,ifornititieoa: Aveiro. e recebe (5 íh,ancia,ne,,io
1 ligiene e Segs,rança no ‘l’ralsail,o do programa i’:r,,sn,us,,

Preparaç~o para a Internacionalização
ç

No ãmhito dos projetos acima
referidos, realizaram-se. eon,o
mencionado, ttmn ColljuOto de
reuniões de preparação para a
Internacionalização, co’,, a
participação de cerca de 50
aiu,,os. Assim, o empresárits,
engenheiro e Presidente da
Direção da Associação Geiserte
eh, Carlos Gumes da Gosta, e o
economista e consultor da Moi,
dlconstilting.
Nttno
Maia,

co,,versaram como estes jovens
co,n o objetivo de os se,,silslllzar
para a Importância de desenvol
verem determlnad,,s eo,iipetêo’
elas transversais. como mais-valias ‘ para o ingresso no
mereadts de trabalho. carlos
Gonica tia Costa e Nuno Maia
partillharam it soa vasta experi- êneia profissional, associatla a
processos de i,,ternacionaliza.
çào e salientaram a impnrtância

das denomni,,adas ‘soft akills nesse
perettrso. Apresentaran,, a Inda,
alguns aspetos de índole enittirai e
interet,ltura 1, tciido alertado os
alunos para a importância da
capacidade de adaptação a
contextos diferentes e para agirem
etil
er,i,lormldade.
tomando
atenção às direrenças ao nível de
gestos, atiltides, posturas, voeal,u
lário, etc. consoante cada p,tís.
Foram, igalalnleilte. disentidos na

le,nas da eon,unieaçâo. do ti-aba
ilio em equipa, cio saber fazpr e
saber ser, tia capacidade ‘dc
apreselitar soluções para proble
nas e aprender com os erros,
Fora,,, sessões qtie captaram
facIlmente o interesse tio lsiU,liecs,
pelo seu formato e pehm sua perU.
nC,,ela, envolvendo alumio, cbts
seis escolas destes projetos em
consórcio.

Promover carreiras em Engenharias e Tecnologias
~ ~

V
~,

ITISt Maitei’ (Urbiiio, Itália)
Pragnma Enginecring ad (Perugia.
Itália), Tallinna Pottitel,nihuo,
(Talhou.
Estúi,la~, (Dedo,
Poliieknika
Iltastegia Txoderd
Lapa

Ø
,~

,,tqt~

4’

a
—

ltenlizt,ti—se cio Teilion, “a
Estónia. a tereeirit retmuãt, do
projeto de parceria i,,lilulado
E.mgine4F
E,mgirurcr far ehie

r~

Forore”. Este lsrojeln conta com
lo t.rgtmnizações, oritindas de (5
países: A ‘VA, U,,lversidade de
Aveiro, ()rticn, titia Engenheiros,

/%0LCL

alia). Apopsi hifolniatian 7~el,,,o—
logst Coosultiog& ltainiogscrvices
SÃ. (Piracus, (;r&ia). EDEM Grcelt
t44sai e,, ~s
Engi,,ecring
Assoeiatim, (Atenas. Grécia,)
Uoiuersidade NUP - NL4Ik)LIS
UNI VERSITV (Pajbs,
Chipre).
revela,,do-se tinia pai’eeri a est r,, —
tégie,i fl,rle, Com este projett, a
parceria prel ende pro,,n ver e

tornar n’ais lii nativa, o d’sub e a
iiprendizageni tias disciplinas
de,mm,n,i,,adas SiEM (Ciência.
‘l’eei,ologla, E,,gei,harl a e Male
n.,lLiea) e chamar ii atenção para
a in,1s,,,’lii,eia ti,, Engenharia na
vida d:, sociedade e do ,ntmm,do,
jsron,ove,,dtm desafios e nlborttuui—
cladeu sara t,nnt carreira ,,esi,ts
,ireas. Neste e,,eo,,l ro, a piurecria
ei~ipcmilioti—se Ia ai,úlisc e tlt’lii,i—
çãti lii ai tia estrutura da Mala for’
‘na de A~src,.dizagemn Virtttai
(virtual lcaming co vi,o,,,,,c,it —
t’LE) e dos eonl nllsui m s que cada

parceiro tera dc re,,lizar o, desen—
vt,ivinient,, da mesma. Foi, igual’
niumite, ,, m,,mc,ittm de se’,,,,aiis,mr o

pla~~o de atividades para o isresemi’
te immii, ietivmm e elaborar os tlcstiti’
,i,,nos fii,a,s d aval,açãc,. ~i aplicar

a’’ 1 jtmnbo de 2018 jo,,to dos ait,,m,,s
e Isnofessores envolvid,ss mio proje—
a1so,adt, pela Ação ( lave 2 di,
l’rogrammba i’.rasm,,,,s. ‘tira imito, tIa
mt’tiiiião de lrahall,o, ti grtipo tese a
,,1,orluindade tia visii~mi’ a e,tpilal
da Estónia, 111101 cidade tle ei,m,tras—
leu qtme c,,n,lsi,,a a tradiçiit, medie
vai com ti n,tmderno t’ttropeu.

A escola na Região de Aveiro.
1 Sever do Vougo 1 Estorrejo
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