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ANTIGA ESCOLA DA DEVESA

VISTA ALEGRE

RESIDENCIAL ESTUDANTIL JÁ ESTE ANO LETIVO ALUNOS DA ETPZP
VISITARAM FÁBRICA

Fruto de uma parceria
entre o Município de
Pedrógão Grande e a
Escola Tecnológica e
Profissional da Zona do
Pinhal (ETPZP) vai
dispor de uma residencial
estudantil já a partir do
próximo ano letivo.
Este espaço situado no
centro da vila, resulta do
aproveitamento da Escola
Primária da Devesa e deverá estar pronto a partir de
31 de agosto próximo, correspondendo a um investimento do Município de Pedrógão Grande que ronda
os cem mil euros.
Esta unidade ficará a cinco minutos a pé da Escola
e oferece alojamento compartilhado para 24 alunos
(15 femininos e 9 masculinos). Situada junto ao jardim da devesa, próximo do
centro da vila, oferece dois
quartos duplos, três triplos,
um quadruplo e dois simples
(um dos quais será ocupado
por um segurança e responsável pela vigilância/segurança da residencial), completamente mobilados e para
não-fumantes, e balneários
para rapazes e raparigas.

Para além dos quartos, esta
residencial vai ter uma cozinha totalmente equipada
(com máquina de lavar loiça
e roupa), televisão, internet
sem fios de alta velocidade,
e uma zona de convívio.
Segundo o diretor pedagógico, Dr. António Figueira, “esta residência de estudantes é de extrema importância para a Escola Tecnológica e Profissional da
Zona do Pinhal e para a região. Permitirá e assegurará
as condições de acesso à
escola, à formação profissional e à educação de múltiplos jovens.”

O mesmo responsável realça a importância desta unidade para a estabilidade dos
alunos e para o conforto das
famílias, dadas as suas carateristicas e garantias, além
de contribuir na formação
de uma sociedade comprometida com a transformação, reduzindo as desigualdades sociais e económicas
do nosso país, perfilandose como gratuita para os
alunos que tal justifique.
O acesso à educação é um
direito do cidadão, o que contribui na referida formação
de uma sociedade comprometida com a transforma-

ção, pelo que com o intuito
de evitar a evasão académica, a ETPZP e o Município
pedroguense entendem ser
de fundamental importância a existência do alojamento estudantil de forma
a garantir a permanência
dos aluno nos cursos até à
sua conclusão e conseguir
novas matrículas, diminuindo a evasão académica; criar ambiente propício para o
desenvolvimento da aprendizagem; estimular e desenvolver o convívio coletivo, ao mesmo tempo que
proporciona um ambiente
saudável e seguro.

Em março de 2013 a ETPZP fez-se representar na fábrica
de porcelana da Vista Alegre, em Ílhavo, pelas suas turmas
de Gestão e Energias Renováveis (anos 3º e 2º) na área
das disciplinas de Gestão e de Organização Industrial.
Foi uma visita muito profícua em que aos alunos foi
proporcionado um contacto “in loco” com um exemplo
de inegável sucesso empresarial, iniciado no ano de 1824
pelo seu fundador José Ferreira Pinto Basto.
A visita compreendeu o percurso pelas instalações
fabris, onde os alunos verificaram os procedimentos de
fabrico e a delicadeza na pintura das peças de porcelana,
o percurso pela Capela da Ermida – património religioso
de Ílhavo - e por último o percurso pelo Museu da Vista
Alegre onde se encontram obras de valor incalculável.
Os alunos compreenderam assim a importância da
empresa no contexto local e regional e o seu valioso
contributo para a economia nacional quer pelo volume
de emprego que mantém (600 postos de trabalho) quer
pelo seu volume de negócios.

NO ÂMBITO DO PROJETO COMENIUS...

ALUNOS DA ETPZP REPRESENTARAM
PORTUGAL NA TURQUIA
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 Maio, a
ETPZP viajou até à
Turquia para a quarta
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 ETPZP viajaram, até à Turquia para
representar Portugal. Desta
forma, de 10 a 18 de Maio,
Portugal, Polónia, Inglaterra, Grécia, Itália, Lituânia,
Latvia e Alemanha reuniram-se, nas instalações da
escola Vefa Poyraz Lisesi
(Istambul), 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 um e-book, alunos e professores realizaram, após a participação em
diversos workshop´s e de
uma visita guiada ao Topkapi Palace Istambul, o
quarto capítulo do livro.
Este quarto capítulo, teve
como principal temática a
música e a dança.
Este tipo de iniciativa é,
segundo os participantes
desta iniciativa, “de extrema
relevância uma vez que
possibilita desenvolver o
conhecimento e o trabalho
colaborativo entre as várias
comunidades educativas

no que respeita
a diversida-de
de
culturas,
línguas
e
valores. Outro
ponto fulcral é o
facto de os
alunos regressam ao nosso país com uma
enorme
vontade
de
conhecer ou-tras culturas e
de participar, no fu-turo, 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 básicas de
vida, necessárias ao seu
desenvolvimento pessoal,
à sua futura vida profis-

sional e a uma cidadania
europeia ativa, bem como
melhorar práticas de ensino.
Para além da coordenadora do curso de Comunicação, participaram nesta
iniciativa dois alunos da
ETPZP, um aluno do curso
de Comunicação e outro do
curso de Restauração. No

