
A 27 de julho de 2018, realizou
europeu IN PLACE, tendo como parceiro organizador

O objetivo do projeto é compartilhar boas práticas entre os parceiros no estabelecimento de 
relações sustentáveis e mutuamente benéficas entre as escolas vocacionais e as pequenas e 
médias empresas, nos países participa
de aprendizagem baseadas em experiências em contexto de trabalho

Nesta reunião, os parceiros envolvidos de diferentes países (Bulgária, República Tcheca, 
Espanha, Itália, Portugal e Ho

- Apresentação de vídeos já realizados por estudantes do ensino professional, 
promovendo negócios locais (seis novos no total).

- Informações sobre escolas e escolas secundárias (alunos e professores) que colaboram
com o nosso projeto.

- Avaliação, acompanhamento e cumprimento dos objetivos do projeto.
- Novas estratégias de difusão do projeto: criação do canal do Youtube 

https://www.youtube.com/chan
- Curso de formação a decorrer em Burgh

Novembro de 2018. 

A próxima reunião acontecerá em Milão em janeiro do próximo ano.
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27 de julho de 2018, realizou-se no Porto a terceira reunião transnacional do projeto 
eu IN PLACE, tendo como parceiro organizador a Sociedade Portuguesa de Inovação.

O objetivo do projeto é compartilhar boas práticas entre os parceiros no estabelecimento de 
relações sustentáveis e mutuamente benéficas entre as escolas vocacionais e as pequenas e 
médias empresas, nos países participantes e transnacionalmente, com foco nas oportunidades 

s em experiências em contexto de trabalho para os alunos.

Nesta reunião, os parceiros envolvidos de diferentes países (Bulgária, República Tcheca, 
Espanha, Itália, Portugal e Holanda) compartilharam o progresso do projeto: 

Apresentação de vídeos já realizados por estudantes do ensino professional, 
promovendo negócios locais (seis novos no total). 
Informações sobre escolas e escolas secundárias (alunos e professores) que colaboram
com o nosso projeto. 
Avaliação, acompanhamento e cumprimento dos objetivos do projeto.
Novas estratégias de difusão do projeto: criação do canal do Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCU1FLU1soDpXx3gDvHN3-Tg  
Curso de formação a decorrer em Burgh-Haamstede para professores

 

A próxima reunião acontecerá em Milão em janeiro do próximo ano. 
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Apresentação de vídeos já realizados por estudantes do ensino professional, 

Informações sobre escolas e escolas secundárias (alunos e professores) que colaboram 

Avaliação, acompanhamento e cumprimento dos objetivos do projeto. 
Novas estratégias de difusão do projeto: criação do canal do Youtube 

 
Haamstede para professores, em Outubro e 



 

Você pode ver o resumo do vídeo da reunião neste link: 
https://www.youtube.com/watch?v=weZGJcPjudI  

 

 

Para mais informações sobre o projeto visitar o website: http://inplace.cz/ 


