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Peddy paper na EPRAMI
No dia 10 de maio realizou- se, na Eprami, um peddy paper, sobre a
Europa, onde o principal objetivo era a comunicação e interação entre os alunos.
A ideia surgiu através da professora Sandra Esteves que contou com
a colaboração da colega Ana Luísa no que concerne à logística e organização. O objetivo desta iniciativa foi expandir conhecimentos
desde a cultura à gastronomia, através de diversas atividades.
O feedback dos alunos foi muito positivo, todos se mostraram muito
empenhados e recetivos em participar nos jogos.
Em conversa com o Diogo Marinho e com Edney Ferreira, alunos da
Eprami, afirmam que a iniciativa serviu para os alunos conviverem
e criarem laços de amizade entre todos, sabendo que a união faz a
força.
Todos se mostraram bastante satisfeitos e entusiasmados e esperam
mais atividades semelhantes.

Adriana Barbosa, Diana Sousa e Sandra Soares

EPRAMI sem Fronteiras

No âmbito do projeto da União Europeia, onde a Eprami é embaixadora, organizou-se, no passado dia 11 de maio, em Paredes de Coura, os “Jogos Sem Fronteiras”. Com o apoio da Dr.ª
Alexandra Marinheiro, do professor Charles Lima e do grupo do
Clube Europeu realizaram-se diferentes jogos tradicionais de
vários países em diversos espaços.
Para os alunos da Eprami que participaram a iniciativa foi
“bastante interessante e divertida. Fez com que os alunos interagissem uns com os outros”.
Projetos como estes incentiva a união entre os alunos e promove as tradições e gastronomia dos países da União Europeia.
Na opinião do professor Charles, que que dinamizou os jogos, a
atividade correu como planeado e a participação dos alunos foi
boa, com vontade de repetir.

Ana Jacinta, Gonçalo do Carmo e Tânia Cunha

Sporting Clube Courense…
muito mais que um Clube
O Sporting Clube Courense foi fundado em 1932
na magnífica terra de Paredes de Coura.
Falamos com 3 jogadores
deste clube, Rodrigo Martins, Luís Barbosa e Duarte Cunha que foram unanimes em afirmar que a
massa associativa do
Courense tem um aspeto
fulcral: “é muito aguerrida
e em qualquer campo estão presentes a apoiar”.
Dizem também que é graças ao seu apoio que os
jogadores conseguem saber o que é ser verdadeiramente do Courense,
sentir a camisola. Explicaram que a equipa é muito
unida, consideram-se como uma família.

Duarte Cunha diz que “se o
trabalho e a dedicação estiverem ao máximo, os resultados irão surgir”. O jogador
Rodrigo Martins defende que
“Devemos trabalhar sempre
no máximo para alcançar os
objetivos propostos.
Como jovens que são, ambos defendem a prática de
desporto, pois para além de
saudável criam-se laços para
a vida toda!
Diana Nunes, Maria Nogueira
e Mariana Sousa

Os novos curso são:
Paredes de Coura são: Multimédia, Animadora Sociocultural,
Eletrónica Automação e Computadores e Mecatrónica.
Monção: Mecatrónica Automóvel, Produção Automóvel, Restaurante/Bar, Cozinha/
Pastelaria; Massagem de Estética e Bem-Estar e Esteticista.
Melgaço: Desporto, Eletrónica
Automação e Computadores.
Uma oferta variada que responde às necessidades de um público cada vez mais exigente.
Beatriz Ramalho,
Francisco Alves e
Rodrigo Martins

A nível individual cada um
tem o seu lema. Para Luís
Barbosa “ A humildade e
o esforço são dois aspetos
que todos os jogadores
devem ter”.

Novas experiências de ensino na EPRAMI
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Na opinião da diretora pedagógica Dr.ª Rosalina Martins:
“Os cursos são escolhidos ano a ano e são objeto de
uma reflexão na direção pedagógica tendo em conta alguns indicadores locais e regionais e, também, atendendo às necessidades do mercado de trabalho e como se
sabe a maior parte dos alunos que não seguem os estudos estão inseridos no mercado de trabalho”.
“Além disso, temos sempre em conta os parceiros e fazemos as escolhas atendendo às disponibilidades que
existem no catálogo”.
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