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Semana Eu opeia da
Formação Profissional
pronioçào das denominadas St~
SkiILç ou Cnnipetfncias ‘l’ransver—
sais. Assim, através da apresenta
ção (los planos de atividades dos
projetos de parceria europeia
RACE2J, ENTERPRISE IS VITAL
STRÁTEGIES2I, partilhou-se e
diseLitiu-se com os alunoa a
IniportAnela da aquisição de
competéncias qtte hoje em dia são
essenciais no mercado dc traba
lho, nomeadamente o trabalho em
equipa, o espírito critico e de
iniciativa, a comunicação, a capa
cidade de resolução de problemas,
a postura e atitude. o dontinio das

~4
No âmbito da scinaTis ELirniJela
da Foniiação Profissional, as
marcas CITIZENS, (Sl’EC e EVA,
organizarani 4 sessões intituladas
PROJEJVS EUROPEUS
A

PRUMO VER 50FF SKILLSI,
visando dar a conhecer projetos
etmropeus em vigor tia Escola
Profissional de Aveiro e o seu
eomitrihtito
relativ,tmente
à

‘ETC
e aestes
criatividade,
lodos
projetos,etc.
para além de
promoverem. tan,béni, com petén
elas técnicas e profissionais.
pretendem, acima dc Ludo, estrei
tar a relação escola-empresa,
envolveras empresas na íktrmaçã,s
Integral dos jovens e tornar os
alunos lilais autóiinntos e aptos a
integrar o exigente mercado sie
Irahali,c, dos dias de hoje.

Dia
Europeu
do
Engenheiro
Para comemorar o Dia Europeu las de Aveiro uma sessão de parti
do Engenheiro, rçalizaram-se-~ lha extremamente interessante
duas palestras no âmbito do sobre a Engenharia e as Nanotce
Projeto Engincer for the Futurc- nologias. A atividade decorreu tias
Engine4t’, coordenado pela AEVA instalações da Universidade de
e apoiado pela Ação Chave 2 do Aveiro e D,i possível a eompreen
programa Erasmus,.
são da Natmotecntlogia enquanto
Durante a mttnhã, representatites processo de manipulação da
da AEVA Et’A e dos parceiros niatéria numa escala atómniemi e
locais deste projeto - Ordem dos molecular, dc pesquisa e prtmdtiçao
Engenheiros, Bruno Figtmeiredn, na escala sano, associada a diver
engenheiro da Graphiencst e Fusa sas áreas conto a moedteim,a. a
bete Costa, professora do Depar- eletrônica, a ciCneia da eoniputa
tamento de Engenharias de Male— ção, a fis,ea, a qtiínt ica, a biologia e
riais da Universidade dc Aveiro - a engc,ihnria dos imateriais. Foi
proporcb ‘naram a cerca dc 70 bastante interessatitca partilha da
ahinios do A,’rmmamnelito tio Esco— aoheaeàm urática deste nroeesto

r~••

por parte da empresa Crtsphencst.
ainda tios setis primeiros passos.
‘nas sem dúvida uma área promis
sora.
De seguida, a sessão rol replicada
na Escola ES 23 dc S. Bernardo (do
Agrupamento dc Escolas José
Estêvão), junto de cerca de ijO
alunos,
Com esta iniciativa, pretendeu—se.
despertar os jovens para esta área
(lo conhecimento e estimular a sua
curiosidade
para
profissões
associadas às Engciiliarlas, ml
expectativa de que dai possmii
resultar iniltme,,cias po~iti”as nas
suas oncões profissionais lultiras.

a.

8o jovens da Região
de Aveiro preparam
estágio transnacional
A AKVA, atraves das suas
marcas. Citizetis l’roiects e
Eurnpe l)ireet Aveiro promoveu,
recentemente. u,na scssãt, de
divulgação e infnrmaçao no
âmbito da n,ol,ilidade tte
roniiam,dos e pessoal de lórnis
çõo pnsfissionitl. apoiado pelo
programa i’rasmtms4-.
A sessão l’oi am,imada pela parti
lha de experiéneias porparte de
jovens que ja p~mr1 ici isarsi ni clii
projetos
anteriores.
‘lhlos
deixaram uni testemunho intato
positivo relativo a este tipo de
estágios tram,stiaeionais e conta
giaram, assim, todos os preseo
Les que agora se preparani para
a sus nubilidade.
Esta sessao contou, também,
com a colaboração de Afonso
Martimis, süeio da Empresa
Electrorep (membro da AlDA).
convidado a partilhar a sua
experiênels de internacionaliza
çao e a apresentar a todos os
presentes a importância do
desenvolvimento de eompetén
elas transversais em contextos
transnaeionais.
Estiveram presentes alunos e
encarregados dc educação,
assim com,, professores das seis
escolas tisie integram o com,sr3m’cio de tini dos projetos aprova
dos e coordenados pela AEVA.
l’artieipamn. ‘lesse eoitsõreio, os
Agrupamentos (te Escolas (te
Aveito.iosé Estt’vã,,. ill,avo,
Albergaria- a- Velha e Esgticira,
para até,,, da Escola l’roflssioti,il

de Aveiro.
Neste sentido, e cuncltmido o
processo de seleção, mm,ais de 80
alunos dos 2” eS” anos dc vãrios
cursos prsifissinmiais, vã, ter a
oportunidade
de
estagiar.
durante dois meses. eni enmpre
sas clii l’alernso (tu Cnsemiza em
Itália, cni Vs,lê,ieia, Ltilb,m,,,
5ev ilha ot, Fuerteventura, cmi,
Espanha. em ‘l’ahlimtn na Estónia,
e a’’’];’ cm Wmmlíslscrg, Á usm ria
entre janeiro e julho de 20i7.
Os estagiários t,st,irsten, de oma
Isolsa de stmhsisieneia, alojaineti
tu e outras com,ipartieipações
nas despesas, nomeadamente
viagem e seguro.
Estas miiobitldades inserem-se
no Programa Erasmus+ Ação
(:have 1, uma iniciativa da
Cmsniissao Europeia através da
qual se promovem estágios e
rormações em empresas, num
outro país eur,,peu. As mobihi
dades silo usurruídas poralunos
e prol~ssores de escolas e
instituições integrantes em
projetos
aprovados
pelo
Programa. ‘fl2m como objetivo
apoiar a participação e,n ações
(te rormação, aquisição e prática
(te
novop
conhecimentos.
cnnipetêilciat o qualificações.
de forma a flscilits,r o dcsenvoi
vimentu pessoal, a emnpregabili dado e a integração tso mercado
de 1 rabahlic, etiropetm, de todos
qsmamtltss forem seheeio,iados.
(Is vol is (1(1 ‘maior st,ee,so a
todos os covolvidosl

escola na Região de Aveiro.
/ Aveiro 1 Sever do Vouga 1 Estarreja
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