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INTERCÂMBIOS EUROPEUS

IPB e Agrupamento de Anadia vão
trabalhar juntos no programa Erasmus +
O Instituto Profissional
da Bairrada (IPB) e o Agrupamento de Escolas de Anadia
(AEA) assinaram um protocolo que prevê o trabalho
conjunto no programa Erasmus+,dando a possibilidade
a alunos, professores e staff
de ambas as instituições de
participarem em visitas e intercâmbios entre diversos
países europeus.
O AEA tem neste momento uma candidatura
Erasmus+ aprovada, medida KA1, ensino profissional (VET), para o presente ano letivo de 2018/2019,
através de um consórcio de
sete escolas, tendo em vista
a colocação de alunos dos
cursos profissionais em estágios no estrangeiro, de forma totalmente financiada
pelo programa. O projeto
que foi submetido intitula-se: “Otimização da Mobilidade Transnacional VET
em Rede IV”. Foram apro-

des relacionadas com esta
área, estando também a ser
ponderada a criação de um
clube de latim, aberto à comunidade.
Simultaneamente, o IPB
tem dois projetos da medida
KA2 aprovados, envolvendo 17 parceiros europeus.
Haverá a integração de alguns professores do AEA
num destes projetos, uma
vez que o projeto é por três
anos, faltando ainda cumprir dois.

A Momento da assinatura protocolar no IPB
vadas 56 vagas para colocar
os formandos no espaço europeu com a realização de
estágios de curta e longa duração.
Foram ainda aprovados 3
estágios para alunos de Necessidades Educativas Especiais (NEE), com redução do tempo de estágio, e
sempre acompanhados por
um tutor.

Timings. No passado dia

19, realizou-se uma reunião
no AEA, com todos os alunos do 12.º ano dos cursos
profissionais, para divulgação deste projeto. Já há várias inscrições, brevemente
será feita a seleção dos alunos e os resultados serão publicados.
A Formação Prática em
Contexto de trabalho tem
início em 13 de maio e será
concluída a 1 de julho de
2019. O número total anual

de horas a cumprir no estágio é de 300 horas. Será
feita uma reunião com os
encarregados de educação para apresentação do
projeto.
O Agrupamento de
Anadia vai acolher ainda
uma Assistente Erasmus
+, vinda da Grécia, que estará na escola a partir de
novembro. Esta assistente,
com pós graduação em teatro, irá dinamizar ativida-

Encontros na Polónia e
Itália. Em outubro, haverá
um encontro na Polónia,
para desenvolver atividades
relativas ao projeto Entrepreneurship: Imagination@
work (https://imaginationatwork2017.wordpress.com),
onde estarão presentes o
coordenador dos projetos
Europeus, o diretor do IPB e
três alunos. Será apresentado o trabalho que está a ser

realizado em parceria com
a escola irlandesa, “Tapete Mágico”. A função deste é detetar a queda de uma
pessoa, enviando um alarme sonoro, ou estabelecendo uma ligação para o 112. O
tapete é feito no IPB, sendo a
parte da contabilidade e demonstração de custos realizada pelo parceiro irlandês.
Em novembro haverá um
encontro em Crotone, Itália, para desenvolvimento
do projeto “Visible Teaching4Performance”. Este projeto visa dotar as escolas de
ferramentas para evitar o
abandono escolar, mas ao
mesmo tempo, possibilitar a
melhoria dos resultados escolares, sendo dada formação aos professores participantes para melhorarem as
suas competências. Haverá
integração dos professores
do AEA neste encontro, podendo participar nas atividades formativas.
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