JORNADAS PEDAGÓGICAS DOS CURSOS PROFISSIONAIS

Nos dias 6, 7 e 9 de dezembro de 2021, realizaram-se as jornadas Pedagógicas, dinamizadas pelos
Diretores do Curso de Informática – Instalação e Gestão de Rede; Paulo Nogueira e do Curso de
Controlo de Qualidade Alimentar; Ana Luísa Silva, este ano em parceria com a Escola Secundária
de Viriato, de Viseu e a Escola Secundária Dr. João Lopes de Morais, de Mortágua.

Estas jornadas pedagógicas:


visam a valorização e a promoção do ensino profissional de qualidade;



promovem o intercâmbio entre escolas, cuja oferta formativa inclui cursos profissionais de
áreas de informática, bem como cursos de áreas afins ao de Controlo de Qualidade
Alimentar, estabelecendo parcerias e protocolos com as escolas envolvidas;



divulgam as boas práticas que a escola secundária de Tondela promove no âmbito dos
Cursos Profissionais;



e, por fim, permitem a partilha de experiências e conhecimentos.

As jornadas envolvendo o Curso Profissional de Informática decorreram em sessões online, que
incluíram:
 Oficinas (Workshops) e atividades experimentais dinamizados pelos alunos; ex: Criação de
Jogos 3D - Unity; Edição de Vídeo – After Effects; Modelação 3D - Blender
 Exposição das Provas de Aptidão Profissionais realizados pelos alunos

As Jornadas envolvendo o Curso Profissional de Controlo de Qualidade decorreram em sessões
online, que incluíram:
 a realização, pelos alunos, de atividades experimentais, bem como uma exposição oral dos
procedimentos e técnicas nelas envolvidas. Durante esta atividade, os alunos apresentaramse e interagiram com os colegas.

Para além disso e para ambos os cursos foram feitos vídeos a mostrar as instalações, bem como
alguns trabalhos que os alunos vão desenvolvendo.

As jornadas tiveram bastante adesão por parte dos alunos envolvidos, com feedback muito positivo,
ficando acordado, com as escolas envolvidas, novas partilhas e novos contactos, bem como uma
visita presencial assim que a situação pandémica o permitir.
Os gráficos seguintes ilustram o grau de satisfação, bem como o empenho na realização destas
jornadas.
Os docentes envolvidos na realização desta atividade congratulam-se pelo facto de os objetivos
terem sido plenamente alcançados e manifestam, por isso, o desejo de que as próximas Jornadas
Pedagógicas dos Cursos Profissionais se concretizem, mas, desta vez, a uma escala mais alargada,
se possível.
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