
Boletim Informativo - Cursos Pofissionais

Fevereiro e março foram meses de muita atividade prática, no

âmbito dos cursos profissionais de Desporto do nosso Agrupamento.

Participaram em atividades desportivas na Praia Fluvial de Ortiga, 

 numa palestra sobre “Nutrição no Desporto”, tiveram  formação em

Suporte Básico de Vida, fizeram atividades desportivas/náuticas em

Montargil e Avis, frequentaram uma formação de basebol, no

Estádio Municipal de Abrantes, e realizaram uma atividade de

canoagem, efetuando a descida do rio Tejo de Constância a Vila

Nova da Barquinha. 

Curso Profissional Técnico de Informação e Animação

Turística

Os formandos do curso de Técnico de Informação e Animação

Turística também estiveram envolvidos em várias atividades

práticas: deslocaram-se à Pousada da Juventude de Abrantes, a fim

de contactarem de perto com este tipo de infraestrutura turística,

visitaram o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte (MIAA), em

Abrantes, guiados pela Arqueóloga Filomena Gaspar e pela Técnica

Superior Paula Dias,  deslocaram-se à Biblioteca António Botto, a

fim de participarem na palestra “Tia Guida”, com André Fernandes,

e assistiram ao encontro “Desafios da Comunidade Cigana”,

realizado na EBSDMA, no dia 7 de abril, no âmbito das Jornadas da

Educação de Abrantes. Um dos elementos do painel era um dos

nossos formandos do 3º ano do Curso de Técnico de Desporto.

Pode ler acerca destas atividades na íntegra aqui.
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Terminou, no passado dia 15 de março, a Formação em Contexto de Trabalho (FCT) dos formandos do 2º ano

dos Cursos Profissionais do nosso Agrupamento: Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos,

Técnico de Instalações Elétricas, Técnico de Ação Educativa e Técnico de Desporto. A FCT teve a duração de

180h e decorreu em variadas entidades parceiras do concelho de Abrantes e uma do concelho do Sardoal.

Embora os formandos que frequentam o 2º ano do curso se encontrem, ainda, a meio do seu percurso

formativo e, naturalmente, com pouca ou nenhuma experiência profissional, alguns com apenas 16 anos, foi

assinalável o bom feedback dado pelas entidades, relativamente ao seu desempenho, tendo as mesmas

manifestado interesse em dar continuidade ao trabalho realizado pelos formandos, em termos futuros.

Nas visitas efetuadas e nos comentários finais das empresas, frases como “…mostrou-se interessado e

disponível para aprender e ajudar nas tarefas solicitadas", “Até já substituíram funcionárias!”, “São cumpridoras

e pontuais...”, “As crianças correm para os seus braços...”, “…mostrou interesse nas atividades realizadas e em

novas aprendizagens…”, “…demonstra empenho, interesse e rapidez nas tarefas que lhe foram delegadas…”, “…

globalmente, o aluno evoluiu muito bem, revelando-se um profissional promissor…”, deixam-nos otimistas em

relação ao futuro dos nossos formandos, nas várias áreas, e com a certeza de estarmos no bom caminho e a

contribuir para a sua evolução, convictos de tudo estarmos a fazer para os tornarmos bons profissionais, no

futuro próximo.

Os alunos regressaram à escola muito motivados em regressar às empresas. Na generalidade, estas

componentes de formação, fora do ambiente de sala de aula, proporcionam um grande crescimento pessoal e

profissional aos formandos e ajuda-os a perspetivar o futuro.

Neste momento, está a decorrer, entre 28 de março e 4 de julho, a FCT dos formandos do 3º Ano dos cursos

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, Técnico de Desporto e Técnico de Comércio.

Estamos confiantes de que os resultados serão, igualmente, enriquecedores para o percurso pessoal e

profissional dos nossos formandos.
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