
 
DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO CENTRO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESCALADA, PAMPILHOSA DA SERRA 

 

ANO LETIVO 2021/2022 

 

 

 

 

“(IN)FORMA-TE!” 

QUALIFICA e FEIRA DE ORIENTAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL 

 

Nos dias 20 e 21 de abril, os alunos do 9º e do 12ºanos, respetivamente, participaram na visita de estudo à 

QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego, que decorreu na EXPONOR, em 

Matosinhos. Esta visita foi organizada pelo GAAF e pelo SPO, no seguimento de diversas ações desenvolvidas no 

âmbito da Orientação Escolar e Profissional. Esta visita permitiu aos alunos contactarem diretamente com 

diversas entidades e escolas a nível nacional e internacional, podendo esclarecer dúvidas relacionadas com as 

opções formativas e profissionais a tomar. 

No dia 27 de abril de 2022, decorreu, na escola sede do Agrupamento de Escolas, a Feira de Orientação 

Escolar e Profissional organizada pelo GAAF e pelo SPO. Nesta iniciativa, estiveram presentes escolas e 

entidades, nomeadamente Escola Profissional do Fundão; Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal – 

ETPZP de Pedrógão Grande; Escola Profissional de Cabeleireiros e Estética, Lda (ABC Cabeleireiros) – 

Coimbra; Instituto Politécnico de Leiria; Exército Português; Guarda Nacional Republicana; Bombeiros 

Voluntários de Pampilhosa da Serra; Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra (Animadoras 

Socioculturais) e Técnicos do CLDS 4G Pampilhosa Inspira – Ação. 

Com esta iniciativa, pretendeu-se dar a conhecer vários profissionais aos alunos dos diferentes anos de 

escolaridade, assim como, diversas opções formativas e profissionais futuras, apoiando-os na sua tomada de 

decisões, especificamente os alunos dos 9º e 12ºanos e respetivos Encarregados de Educação, a quem o convite 

foi alargado. 

O GAAF e o SPO agradecem a todos os profissionais e entidades a sua presença e disponibilidade para se 

deslocarem ao Agrupamento. Para além disso, um agradecimento a todos os Docentes e Pessoal Não Docente que 

permitiram que a Feira de Orientação decorresse muito satisfatoriamente. 

  

  

 


