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Mais Medina Mais Futuro 

ESHM promove sessões de testemunho Online dirigidas aos alunos do 1.º e do 3.º ano dos 

Cursos de EFP 

 

No âmbito do projeto “Mais Medina, Mais Futuro”, a Escola Secundária com 3.º ciclo Henrique Medina 

realizou, nos passados dias 10 e 12 de novembro, quatro “Sessões de Testemunhos” dirigidas aos alunos do 

1.º e 3.º anos do Ensino Profissional dos cursos Técnico de Apoio Psicossocial (TAP), Técnico de Auxiliar de 

Saúde (TAS), Técnico de Turismo 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) e dos nossos ex-alunos, contámos com a participação do Dr. Bruno 

Peixoto (Hotel Apúlia Praia), da Dra. Marta Lopes (Santa Casa da Misericórdia de Fão), da Dra. Sara Ribeiro 

(Centro de Intervenção Cultural e Social de Palmeira de Faro), e com a especial participação do CEO do 

Grupo Impetus, o Sr. Alberto Figueiredo. Numa época sem precedentes, em que a pandemia que 

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. 


