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Visita à Universidade Católica do Porto
O curso de Comunicação e Serviço Digital juntamente com o de Design, deslocaram-se, no dia 6 de Março, a Universidade Católica, no
Porto.
Acompanhados pela Dr.ª Margarida Dinis, a responsável do gabinete
de comunicação, visitaram alguns estúdios de áudio e vídeo, bem
como a REGI e a sala de exposições, que tem, continuamente, patentes, obras de jovens artistas nacionais.
A Universidade Católica foi fundada em 1968 e o seu gabinete de comunicação conta, aproximadamente, com 10 colaboradores, que, como a responsável referiu, se encarregam de promover uma comunicação mais forte e eficaz entre a universidade e o espaço exterior; preparar, elaborar e divulgar publicações e informações internas ou externas da universidade; gerar relações com os órgãos de Comunicação
Social e fazer o acompanhamento e a divulgação de iniciativas/eventos
desportivos e culturais.
A visita contribuiu para elucidar os alunos sobre a realidade em contexto universitário e laboral. Foi, por isso, enriquecedora para todos.
Adriana Barbosa, Diana Sousa e Sandra Soares

O dia da Mulher não foi esquecido na EPRAMI

Para assinalar o dia da Mulher, a turma de estética promoveu, no
dia 8 de março, uma atividade que consistiu em maquilhar as mulheres que se destacam no concelho de Paredes de Coura, bem
como as professoras da EPRAMI.
Numa conversa com a turma de estética, ficamos a saber que a
base para a promoção desta atividade, foram as 125 mulheres
que morreram num incêndio que teve lugar numa fábrica em Nova
York, a 25 de março de 1911.
Segundo as colegas, assinalar este dia deveria ser obrigatório
em todos os países, pese embora, ainda há alguns onde as mulheres não têm direitos e são muitas vezes maltratadas e subestimadas.
O feedback dado pelas mulheres que participaram da atividade
foi positivo, elas gostaram muito da atividade, e gostariam que
houvesse atividades desse âmbito com maior frequência.
Ana Mendes, Gonçalo do Carmo e Tânia Cunha

A Segurança na EPRAMI

Nesta nova edição da Epranews, vamos abordar o
tema da segurança na escola.
Em conversa com a professora Marta Dias, Técnica
de Higiene e Segurança,
afirma que, em termos de
segurança, a escola tem
algumas falhas que devem
ser corrigidas.
Mesmo assim, a docente
refere que “a escola está
equipada e dispõe de equipamentos necessários à
intervenção no caso de incêndios, mas existe a necessidade de rever quer os
planos quer as saídas de
emergência e os locais de
encontro. Por exemplo,
quase todas as saídas de
emergência têm situações
de bloqueio (plantas, mesas, PAP´S, etc)”.

importante, para o bom funcionamento da escola, “realizar
simulacros e dar a conhecer a
toda a escola as saídas de
emergência”, pensa, de igual
modo, que é importante atribuir tarefas a cada um dos
elementos da equipa de segurança na escola”.
Para a docente estes pequenos ajustes aportariam à
EPRAMI a segurança necessária para o seu bom funcionamento.
Beatriz Ramalho, Francisco
Alves e Rodrigo Martins

Conversámos também com o professor coordenador do desporto
escolar, Charles Lima, que explicou que “entre as equipas não
existe rivalidade mas uma grande
vontade de vencer”.
O docente dá muita importância a
valores como a humildade, a ambição e o respeito e para isso diz
que mais importante que formar
atletas é formar homens.
Um ponto positivo para ele é “a
forma como esta equipa respeita
os adversários tanto nas vitórias
como nas derrotas. O seu lema
de vida “é trabalhar no limite em
tudo o que nos envolvemos, para
podermos ser melhores a cada
dia que passa”.
Um modo de estar que todos devemos ter em conta!

Acha também que seria

Diana Nunes, Maria Nogueira e
Mariana Sousa

A nossa equipa de Futsal - EPRAMI de Paredes de Coura

Embora não seja do conhecimento geral da comunidade
. escolar, porque há alguns distraídos, a EPRAMI de Paredes
.de Coura tem uma equipa de futsal, que é composta por 27
. . .
alunos,
liderada pelo professor Charles Lima.
. .
.
. conversa com o capitão, Nelson Pereira, este explicou
Em
que. “tem uma equipa boa mas como todas as grandes
equipas têm as suas derrotas”. Afirma também, “que para
ser um bom jogador não se pode ser egoísta, saber o que
se faz e principalmente trabalhar bem em equipa”.
No que se refere às equipas de arbitragem, o Nelson diz
que” fora em menos um jogo, sempre tivemos a sorte de
nos calhar bons árbitros”. E diz, também, que “fora de
campo somos todos muito amigos”.

.
.

Equipa de redação:
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Sousa, Rodrigo
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