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NO ÂMBITO DO PROJETO COMENIUS

ETPZP REPRESENTA PORTUGAL NA INGLATERRA
No âmbito da aprovação da
candidatura da Escola
Tecnológica e
Profissional da Zona do
Pinhal enquanto entidade
coordenadora do Projeto
Comenius 2012/2014, no
início do mês de Março, a
ETPZP viajou até à
Inglaterra para a terceira
reunião de trabalho com
os parceiros do projeto.
Entre muitos outros
objetivos, o grupo de
trabalho pretendeu
sensibilizar os jovens e o
pessoal docente para a
diversidade das culturas
europeias.
No âmbito do Projeto internacional Comenius, alguns elementos da Escola
Tecnológica e Profissional
da Zona do Pinhal (ETPZP)
viajaram, até à Inglaterra
para representar Portugal.
Desta forma, de 10 a 15 de
Março, Portugal, Polónia,
Inglaterra, Grécia, Itália, Lituânia, Latvia e Alemanha
reuniram-se, nas instalações
da escola Oasis Academy
Lord’s Hill (Southampton),
no sentido desenvolver um
projeto de trabalho e de
aprendizagem que visou o
intercâmbio de saberes
entre escolas da UE. Com o
objetivo de ser produzido
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DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL, EM LEIRIA

ETPZP PARTICIPA NO FÓRUM
DE EMPREGO E FORMAÇÃO
No próximo dia 18, 19 e 20 de Abril, a Escola
Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal
(ETPZP), de Pedrógão Grande, irá participar no
Fórum de Emprego e Formação, em Leiria. Com
esta iniciativa, a ETPZP pretende dar a conhecer a
sua oferta formativa e esclarecer dúvidas acerca do
mercado de trabalho da região.

um e-book, alunos e professores realizaram, após a
participação em diversos
workshop´s e de uma visita
guiada à cidade de Southampton e Oxford, o terceiro capítulo do livro. Este terceiro
capítulo, teve como principal temática o ensino e a
fotografia a preto e branco.
Segundo Cristela Bairrada, coordenadora do curso
de Técnico de Comunicação, Marketing, Relações
Públicas e Publicidade da
ETPZP, “este tipo de iniciativa é de extrema relevância
uma vez que possibilita
desenvolver o conhecimento e o trabalho colaborativo entre as várias comunidades educativas no que

Com o objetivo de ajudar os alunos a definirem o
seu percurso escolar e profissional, depois de
concluírem o 9º ano de escolaridade, a Escola
Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal (ETPZP),
de Pedrógão Grande, irá participar no Fórum de
Emprego e Formação, no dia 18, 19 e 20 de Abril, em
Leiria.
Com uma palestra intitulada “9º ano, e agora?”, o
diretor pedagógico da ETPZP, Mestre António
Figueira, irá ao longo da tarde da próxima quinta-feira
participar numa tertúlia acerca do ensino profissional.
Ao longo desta conversa, que se pretende informal,
os alunos convidados a assistir a este ciclo de
conferências poderão informar-se acerca da oferta
formativa da escola, subsídios, estágios, projetos
internacionais, matriculas, etc.

respeita a diversidade de
culturas, línguas e valores.
Outro ponto fulcral é o
facto de os alunos regressam ao nosso país com uma
enorme vontade de conhecer outras culturas e de
participar, no futuro, em
novas experiências internacionais”. Para além destes
aspetos destaca-se por fim
o facto de esta iniciativa
promover a mobilidade dos
alunos entre os estados
membros da UE, estreitar
parcerias entre escolas em
projetos comuns, incentivar a aprendizagem/ ensino
das línguas, ajudar os
jovens a adquirir as aptidões e as competências bá-

sicas de vida, necessárias
ao seu desenvolvimento
pessoal, à sua futura vida
profissional e a uma cidadania europeia ativa, bem
como melhorar práticas de
ensino.
Para além da coordenadora do curso de Comunicação, participaram nesta
iniciativa duas alunas da
ETPZP, uma aluna do curso
de Comunicação e outra do
curso de Saúde. No próximo mês de Maio, a ETPZP
rumará à Turquia no
sentido de desenvolver o
quarto capítulo do e-book
e reforçar as relações com
os seus parceiros de
trabalho.

DIA 12 DE MAIO

ESCALOS FUNDEIROS ORGANIZA

PASSEIO DE PASTELEIRAS

RETIRO "O FIGUEIRAS"
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e
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Mariscos e Petiscos

- Tel. 236 553 258 3260 FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Pelo terceiro ano consecutivo a dinâmica Associação
de Melhoramentos, Cultura e Recreio dos Escalos
Fundeiros - Pedrógão Grande, organiza o seu Passeio de
Pasteleiras que terá o seu início e fim naquela localidade,
com passagem - e paragem - por Pedrógão Grande, onde
terá lugar um “reforço”.

