NOTÍCIA DE ATIVIDADE

Escola Secundária com 3.º ciclo

Mais Medina, Mais Futuro
ESHM promove sessões de testemunho em formato híbrido – presencial
e online - dirigidas aos alunos do 1.º e do 3.º ano dos Cursos de EFP
No âmbito do programa “Mais Medina, Mais Futuro”, a Escola Secundária com 3.º ciclo Henrique Medina realizou,
nos passados dias 10 e 17 de novembro, seis “Sessões de Testemunhos” dirigidas aos alunos dos 1.º e 3.º anos do
Ensino Profissional dos cursos de Técnico de Auxiliar de Saúde (TAS) e Técnico de Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos (GPSI). Estas ações, organizadas pela Direção da Escola em colaboração com o Serviço de
Psicologia e Orientação, visam informar os alunos sobre as saídas profissionais e de prosseguimento de estudos que
estes cursos oferecem, bem como promover o envolvimento e investimento dos alunos nos seus percursos escolares
e profissionais. Através de uma sessão que coloca estes alunos em contacto com entidades empregadoras, instituições
do ensino superior e ex-alunos com um percurso académico e/ou profissional de sucesso, pretende-se, não só
estreitar os laços entre as exigências da formação e as expectativas dos futuros empregadores, mas também motivar
os alunos a investir na sua formação académica, profissional, social e pessoal.
Este ano, para além da habitual presença do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), do Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave (IPCA), contámos com a participação do Engenheiro José Pimentel (Wieland), da Dra. Eva
Marques (Santa Casa da Misericórdia de Fão), do Dr. Óscar Migueis (OFF SYSTEMS) e do Sr. José Vietas Amorim
(Presidente da delegação de Marinhas da Cruz Vermelha Portuguesa) e dos nossos ex-alunos do Curso Profissional de
Auxiliar de Saúde (Marco Monteiro – Técnico Auxiliar de Saúde no Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Fão,
Bruno Remelhe – Tripulante de Ambulância de Transporte na Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação das Marinhas,
Raquel Sá – estudante da licenciatura em Osteopatia e Ana Beatriz Rodrigues – estudante da licenciatura em
Educação Social) e do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (Emanuel
Silva – Senior Web Developer, Filipe Rocha – Junior Product Operations Manager, Rodrigo Ribeiro – estudante do
CTESP Design de Moda, Rafael Lopes e Simão Pinto – estudante do CTESP Tecnologias e Programação de Sistemas de
Informação).
Os diferentes convidados fizeram alusão aos seus percursos académico e profissional, destacando as competências e
qualidades mais valorizadas no mundo do trabalho. Os ex-alunos destacaram, ainda, a importância da formação que
receberam na ESHM para o seu desempenho académico ou profissional.
Estes testemunhos foram cruciais para ajudar a incutir nos atuais alunos a motivação imprescindível que permita um
trabalho empenhado nas várias vertentes do curso profissional, nomeadamente na Formação em Contexto de
Trabalho e na Prova de Aptidão Profissional.
Numa época sem precedentes, em que a fase sanitária que ainda atravessamos condiciona a vida de todos e parece
limitar horizontes, assume particular relevância a importância de desenhar sonhos, facilitar conquistas e projetar o
futuro dos nossos alunos. Por tudo isto, e pelo forte contributo que deram para que tal acontecesse, reiteramos o
nosso agradecimento a todos pela disponibilidade e colaboração, tão apreciada pelos nossos alunos.
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