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Epranews o desafio do triénio  

A sustentabilidade na EPRAMI 

No âmbito da disciplina de Área de Integração, a professora Isabel 

Policarpo desafiou a turma de Comunicação e Serviço Digital bem 

como a Automação e Comando, a apresentar projetos sustentáveis 

para a melhoria da escola. 

Deste modo, surgiu o projeto da sustentabilidade, pela mão dos 

alunos: Mariana Sousa, Maria Nogueira, Diana Nunes e Sandra So-

ares, que consiste em fazer pequenos ajustes, nomeadamente na 

substituição das fechaduras da casa de banho das raparigas que 

estão danificadas, para, assim, haver uma maior privacidade e se-

gurança.    

O projeto já teve algum retorno, uma vez que, após o grupo reunir 

com o diretor da EPRAMI, Dr. Manuel Miranda, e apresentar-lhe 

estas falhas existentes, propondo soluções viáveis de baixo custo, 

ele não hesitou em dar a sua aprovação para a aplicação dessas 

mais valias. 

Ana Mendes, Gonçalo do Carmo e Tânia Cunha 
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É com enorme prazer que vos apresentamos o primeiro número da 

Newsletter da Eprami - EpraNews. 

No âmbito do desenvolvimento de uma ferramenta de informação coe-

rente e atualizada a turma de Comunicação e Serviço Digital, decidiu 

arrancar com este projeto que nos completa e realiza como futuros pro-

fissionais. 

Serão apresentadas notícias de importância institucional, local, nacional, 
entrevistas, artigos de cultura geral, entre outros.  
 
Tão ou mais importantes do que as referências anteriores serão  
os trabalhos desenvolvidos pelos alunos, o que vai ao encontro do obje-
tivo principal deste meio de comunicação. 
 
 A equipa convida a lerem e a apreciarem os artigos e está recetiva à 

vossa ajuda referente a  temas que podem ser explorados pela redação. 

Beatriz Ramalho e Rodrigo Martins 

 



O uso abusivo das novas  

Tecnologias 

 

A EPRAMI – Escola Profis-

sional do Alto Minho Interior 

- além de primar por um 

ensino de qualidade e dis-

tinguir-se por uma forma-

ção contínua de alunos e 

professores, aposta, tam-

bém, em projetos atuais e 

construtivos, pensando, 

sempre, em proporcionar 

aos seus discentes informa-

ções fundamentais para o 

seu futuro. 

Assim, um dos projetos em 

que a escola está envolvida 

é o que se refere ao uso 

abusivo das novas tecnolo-

gias. Em conversa com a 

Dr.ª Alexandra Marinheiro, 

coordenadora dos projetos 

europeus, explicou que a 

ideia surgiu de um parceiro, 

romeno, mais concretamen-

te de uma escola da Romé-

nia que lançou o mote e, 

claro, a EPRAMI não hesitou 

em aceitar o desafio. 

Este projeto consiste em 

estudar as atividades que se 

podem implementar na es-

cola para impedir o uso abusi-

vo das novas tecnologias, pois 

é considerado uma desordem 

social e como tal já existem 

clínicas de desintoxicação pa-

ra tratar as pessoas com esse 

problema. 

O projeto será aprovado pela 

agência nacional do programa 

Erasmus +. 

A responsável acha que o pro-

jeto será um sucesso pois, 

além de atual é um tema que 

preocupa toda a comunidade. 

Mariana Sousa, Maria No-

gueira, Diana Nunes 

 

Um novo espaço na EPRAMI 

O desejo de criar um espaço autónomo, onde a turma de 
Comunicação e Serviço Digital pudesse estar e dar asas às 
suas ideias, surgiu à medida que as aulas foram avançando 
e a vontade de primar pela diferença foi ganhando corpo. 
Assim, o Gabinete de Comunicação tornou-se uma realidade 
e está aí para dar voz a projetos, pessoas, oportunidades e 
tudo o que se achar pertinente de ser explorado. Em con-
versa com a diretora do polo da EPRAMI de Paredes de Cou-
ra, Dr.ª Isabel Policarpo, abordamos o  assunto relativo à 
criação deste espaço, o qual a professora lisonjeou e mos-
trou-se recetiva em colaborar com a iniciativa.  

Segundo a Dr.ª Isabel, a criação de um gabinete de comuni-
cação foi positivo para a nossa área de formação. Pensa que 
o espaço se enquadra para desenvolver as capacidades de 
comunicação dos alunos e onde estes podem trabalhar com 
professores ou de forma independente.  

 

 

A docente, afirma, ainda, que um 

dos objetivos primordiais é que os 

alunos saiam daqui uns excelen-

tes técnicos de comunicação e 

serviço digital, sendo ajudados 

pelas novas ferramentas que a 

escola irá facultar, nomeadamen-

te os computadores portáteis.  

A newsletter – Epranews - o pri-

meiro e grande compromisso da 

turma para com toda a comunida-

de, tem como finalidade publicar 

notícias que sejam relevantes pa-

ra EPRAMI, enquadrando as com-

petências individuais dos alunos e 

coletivas, uma vez que se organi-

zam grupos de trabalho, tendo 

como principal missão entrevistar 

pessoas desconhecidas, pensar 

previamente nos objetivos da en-

trevista, tirar fotos dos aconteci-

mentos e realizar reuniões de 

produção. A diretora do polo, afir-

ma, também, que as turmas futu-

ras poderão dar continuidade ao 

projeto, visto que a base de todos 

os cursos acaba por ser a comuni-

cação.  

         Adriana Barbosa, Diana  

        Sousa e Sandra Soares 
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Adriana Barbosa, Ana Mendes, 
Beatriz Ramalho, Diana Nunes, 
Diana Sousa, Gonçalo  Carmo, 
Maria Nogueira, Mariana  Sousa, 
Rodrigo Martins, Sandra Soares, 
Tânia Cunha 


