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‘Educação, formação e juventude Inclusiva’
A AEVA teve mais sim projeto
aprovado. desla vez, no âmbito da
Educaçâts Adultos, açâo chave II,
Iinai.ciado
pelo
prcignsma
Erasmus. e intitulado SENI’ower.
Este projeto cOIILO cota a parceria
de mais 4 Instituições europeias
do chipre, Espanha. Itdlio e I,ituâ
‘lia
VlSfl superar a lacnna que
exicle na capacitaç~c, de jovens

competências
essenciais TIO

adultos vista necessidades educa
tivas especiais de rerrmise,tas

mesma.

que os aI titieni a ilesetivi ilver

mercado cio trabalho, tais como o
trabalho em equipa, a crialivida—
de. o resoluçâo de problemas.
enLre ontros. e que lhes permita
assumir utn papel ativo na socie—

clade onde vivem, contribuindo,
siniultaneameTlte. para o dcsen—
yolviTnei,tc,

ecotión.icci

tia

(ssisisjei i vos deste projei
podeni ser resuin idc is da segtunt

form~t

‘Mcihontr e desenvcilver as
competências dos educadores iio
âmbito da etlucaçâci para is
empreencledorismo e. especilica
mente, no envolvlnicnic, dc
jovdns actuitc,s com NEi~

Melhorar e ansplinr a oferta de
oportunidades de aprendizagens
e dc ftirniaçilo de ditialidatle.
adaptada Lis necessidades dos
iiidivídtios;
‘l’ero,itir a Inclosilo acicial de

jovens adultos com
N EE do
Ensino e rnnnaçllo t’rotissional;
.l’0fl5fl,ver a eclticaçtb. para is
enipreendedorismo e empreen
dedorismi, social.
Serilo
desenvolvidos
seis
;src,dutos intelectuais dtirante ci
pen’c,dc. de implemetstaçao do
projeto. nomeada neiste. uni 1 .uia
dc Educaçâci p101 ci Ens preencle—
tlssrisiusm e l)escmi~’olvin.enh,m p,ii’mi
jcmvem.s adultos com NKK, liem
011110 tilna série dc’ iiiilITtilTiS de
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fomiaçflo sitie cobrem os asjsetm.s
mais impisrimtntes relacionados
com o emnpreendedorismms, adap
tadc,s TI Jtivens adultos ccii,. NEL
‘ara o desenvolvimento destes
produtos, será tido ciii conta.
puni além cIo pesquisa sobre ii
misstintti. análises dc c1uestiond —
rios e cio resuil aIos de vários
Focos (.0 ups, envolvendo cspc—
cialistas Lia cdticaçào especial
CO’ ciii ireclidedlm rismiu i.
1) wcijets. ‘Sl”Nl’c,wer pmttemi
o ter tiuii imii1s:mctc. sigimilic:mlivii
listi Ii it’iiui.il e eormpetm. prmmni
tt’iidum
iti
das miii mciatlt
hori,.,mtiuais cs1sec:ilic’ms da tJE /
lnmsuiitis.. ‘l’tltms’;tçai i. 1 iriiimiçil.m
CiIVL’iTlIIdC luleliisiva’’, iii iiic%iiici
ciii ~s
t~ii~~ ml mim, ti 1iri,rmchmtlt’s
putimi c:ms
c’spc’nIitas
ltTiT
1
jim~_’mImislc. t’uiisum :m pIlii°çi’ tia
etlimcaçtii parmi mi t’niprerotlctlmm—
rismmmo. ii cmmi1smmclcr:m.miciimcm e
cicl;i,tmimi:i ;Tii s’acl,,s Ive lis.

‘Fez-me ver o mundo e a vida
numa perspetiva diferente!’
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Ilealriz Santos Ntntes

Curto í’nif,ssionol de ihrisnn, ci,; içe. Sec 1 batem (‘dsto cai Ardis,

r~

LPP~’t

em I~alensio, Itália. i’c iram dois
ilesos. .striivés cio sim
Erasmus.,
ccmorctenoclo
pela
AEVA, englobando várias escolas,
incluindo a minha, O meti local
de estágio foi o lintel l’uusta’.
classilicadu, cons trCs estrelas, no
qual colaborei nas niais tlivcrsas
ft.nçc3es e tarefas.
rol 51115,1 experiência magnilica.
pois pude crescer, nâo só au nível
pessoal. coniti taunhdi.s prolissio—
nal. Aprendi que a vida real’ n~o
e flicil, pois tive de aprender a
genro ilinlieirci e o teui,1scs, iilis só
tio que diz respeito ao tralsallim,,
151115 tuoiihéni strtltmt’ tiniu. de
fazeralgtirnas larefas dcmiiiésllcas,

ii usd11 qtic estas lossemn divididas
pelli grupo tinto.
A ilha da Sicília é maravilhosa
e, apesar dii estágio e tia respomi—
sabiliclade dci u,Icsnio, setiti qtie
estav,t Silo pm iuco de fé,i:is, pois

elèt ua r

consegui

plataformas que utilizavam e, Tso
inicio, foi uni p.iucts difícil, visto

conhecer.

_____
__

e

qsie conheci 141
Qtianlt a,, meu local de
estígio. nào tenho, onda a apoio—
ta r. Desde o primeiro dia, scilti —
isIc apoiada isor todos os nieus

colegas dc trabalho e peimi meti
itiiom’. is ditiais tizermimn comi qsie a
iotegraçâci tosse flicil. As moinhas
unções

enmnm variadas, desde
serviço) de mimcsa e lia a ti retas lia
recoçàmi. ci mis atender o i cIclone.

~% A escola na Região de Aveiro.
%~ Aveiro 1 Sever do Vouga 1 Estarreja
POrTUGAL

visitar

divertir—me nlt,ilis com as pesai—
its que foram comigo e com as

~apcer~

coflnanclado por:

Po~

A tainha cxperi&ncia dc fiinssa—

çân em contexto de trabalis,, foi

www.epa.edu.pt

cliecis— lo fcl,ecls —out.

registar hóspedes para as auioni—

dados, tratar de reservas indivi
duais e de grsmpo. fornecer infor—
isii,ç,ici turísi loa da cidade, eni re
outros. Explicara nT —lhe lodas as

que estavam nc,uiro Idioma, mas

habituei-me,

aprendi

e.

após

umas
semanas
de prática,
tornou—se flicil.
Eia sunrn. posso concluir que
foi tinia ex lseriencitm mica eni

cc,nhecimeu,ic, e acrecliiti que tini
dia, no niercadu, mIe trabalho, me
vai ser bastante Mil. rez~n,e ver is

nstundc, c a vida mutmnia pem~pehva
tiifei’ciite!
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