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Lisboa, 28 de novembro de 2012
Caros Pais e EEs do 9º e 10º Ano,
A inovação e o empreendedorismo são hoje palavras usadas no nosso dia a dia como
estando associadas ao futuro dos cidadãos e das organizações. A preparação dos
jovens para uma melhor inserção no mercado de trabalho deve, por isso, ter em conta
estas competências que, desde cedo, devem ser estimuladas e trabalhadas. Na
Europa, a estratégia “New Skills, New Jobs” destaca a importância das competências
gerais e transversais, para além das competências técnicas, e que são muito
valorizadas no mercado de trabalho: competências analíticas e de resolução de
problemas, competências de comunicação e de organização, capacidade de trabalhar
em equipa, competências linguísticas e competências digitais.
A APM, no seu plano de atividades para o biénio 2012-2014, elegeu a inovação e o
empreendedorismo como um dos seus principais eixos de actuação, procurando
enquadrar a importância das “soft skills” na formação dos nossos jovens Maristas.
Sabemos que a actual taxa de desemprego jovem ronda os 39% (dados de Outubro
de 2012), facto que acelera a necessidade de dar respostas urgentes no sentido de
garantir o desenvolvimento de competências em áreas relevantes, como por exemplo
o empreendedorismo, a inovação, o trabalho em equipa, a criatividade, entre outras.
Correspondendo ao interesse manifestado por muitos encarregados de educação, a
APM decidiu organizar um projecto piloto que irá decorrer nas férias do Natal, entre os
dias 17 e 21 de dezembro. Especialmente concebido “à medida” para o Externato
Marista de Lisboa pela ATEC, Academia de Formação ligada às empresas
multinacionais alemãs instaladas em Portugal (Bosch, Ford/Volkswagen e Siemens)
com o estatuto de associação sem fins lucrativos, o projecto “Car Mechatronic
Challenge” irá acolher um grupo de alunos do Externato Marista de Lisboa do 9º e 10º
ano, com os seguintes objectivos:
- Conhecer os sistemas de funcionamento de um automóvel: tração,
segurança, conforto, comunicação & informação.
- Aprender a detetar avarias e a repará-las usando as tecnologias mais
inovadoras da industria automóvel.
- Criação de um blog para as actividades desenvolvidas.
Tratando-se de um projecto piloto, o número de participantes é reduzido, e o grupo
será composto por um mínimo de 10 e um máximo de 14 alunos, pelo que depois de
consultados Pais e Professores, foi decidido que o processo de anúncio e inscrição
decorrerá da seguinte forma:
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inscrição.

- apresentação do projeto aos alunos nas salas de aula.
- publicação no site da escola de toda a informação e ficha de
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- data limite de inscrição no projeto. Só serão consideradas
válidas as inscrições efetuadas até às 24 horas do dia 4 de
dezembro, através de envio da respetiva ficha, totalmente
preenchida, para o e-mail da APM (apm@ext.marista-lisboa.org).
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- sorteio dos 14 participantes no projeto. O sorteio será efetuado
na sala da APM pelas 15h00 com a presença de representantes dos
alunos e direção do EML. Em seguida será enviado pela APM aos
Pais e/ou EEs, um e-mail de confirmação da inscrição ou da
colocação em lista de suplentes.
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- data limite para envio à APM do comprovativo de pagamento a
efetuar diretamente à ATEC, através do NIB fornecido para o efeito.
O NÃO CUMPRIMENTO DESTES PROCEDIMENTOS E DATAS
IMPLICARÁ AUTOMÁTICAMENTE A ANULAÇÃO DA INSCRIÇÃO.
O pagamento do transporte será efetuado, diretamente à empresa
de transporte, no primeiro dia.

O programa inclui:
-

formação nas instalações da ATEC, com a utilização de todas as ferramentas e
materiais disponibilizados nos programas de formação profissional da ATEC;

-

farda igual à dos demais formandos, que será ajustada às medidas dos alunos
e ficará de sua propriedade;

-

utilização de EPI (equipamento de proteção individual), nomeadamente
calçado adequado;

-

seguros e demais documentação utilizada na formação

-

Almoço no refeitório da ATEC (fornecido pela EUREST)

-

transporte do EML para a ATEC e vice versa, em veículo adequado e
certificado, durante todos os dias do programa..

O preço a pagar diretamente à ATEC, por cada participante, será de € 185,00 (IVA
INCLUÍDO) a que acresce o valor do transporte num mínimo de € 55,00 e
máximo de € 75,00 consoante o número de participantes.
Estamos certos da boa aceitação deste projeto e da satisfação que proporcionará aos
nossos filhos e como tal estamos já a preparar novas iniciativas que possam
estender-se a um número mais alargado de participantes.
Aguardamos as Vossas inscrições.
Com os melhores cumprimentos,

Jorge Lucas Coelho
Presidente
Isabel Caetano
Coordenadora do projeto

