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Relatório de Ação
Atividade: Aula com recurso a uma entidade externa à Escola;
Tema: Incentivo ao emprego, à criação do próprio emprego e ao financiamento para a
criação e arranque de uma empresa;
Entidade: Contrato Local de Desenvolvimento Social: CLDS-4G Vila Flor Ativa.

No dia 12 de janeiro de 2021 às 10H45, na sala 18 do Bloco B do Agrupamento de Escolas
de Vila Flor, realizou-se uma sessão de esclarecimento versando a temática acima indicada,
para os 11 alunos do 3º ano do Curso Profissional Técnico Comercial, durante 90 minutos,
numa aula do docente Hermínio Albino.
A convite do Diretor de Curso, deslocou-se à Escola, o Sr. Coordenador da CLDS-4G,
professor Emílio Almendra, que apresentou um conjunto de diapositivos preparados para
enriquecer os conhecimentos dos alunos numa temática que lhes será muito útil dominarem
logo que concluam a sua formação profissional, ou seja, dentro de 7 meses. Alertou para a
importância de se inscreverem no Centro de Emprego e esclareceu-os acerca dos incentivos
para a criação do próprio emprego, candidaturas à formação da própria empresa e em
relação aos estágios profissionais. Também chamou a atenção para as majorações dos
incentivos financeiros atribuídos a regiões desfavorecidas como é o caso da nossa.
Apresentou alguns casos práticos, inclusive, o da sua própria empresa e alertou para a
importância do cuidado na elaboração de um currículo pessoal.
Os alunos puderam colocar dúvidas, que foram devidamente esclarecidas, tendo estado
muito atentos e interessados.
Ficou a vontade de se repetirem iniciativas deste género.
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Conclusão

Tratou-se de uma ação que enriqueceu uma aula, tornando-a mais dinâmica, atual e criativa.
Para os discentes foi enriquecedora, na medida em que, também perceberam a importância
da ligação da Escola com as forças vivas da região.
Foi uma atividade muito produtiva e útil na formação destes técnicos.

Vila Flor, 13 de janeiro de 2021.
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