
 DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS PARA A PROCURA DE EMPREGO E A  
INCLUSÃO. UMA PERSPETIVA INTERNACIONAL. 

CEPA GIJÓN 





DÍA A DÍA NO CENTRO 

 Horários amplos de apoio (de 9 a 21 h.) 
 

Atividades formativas: 
 
 

•  Formação Básica (Nivel I e II) 
•  ESPA/D (Educação Secundária) 
•  Preparação de Provas livres ESO. 
•  Competências Chave (Serviço Emprego) 
•  Acesso a Ciclos Formativos de Grau Médio e Superior. 
•  Acesso  à Universidade para Maiores 25 
•  Espanhol para Estrangeiros. 
•  Aula Mentor. 
 
Total de alunos por curso escolar  
(2 quadrimestres) supera os 3000 inscritos. 
 
4 zonas de atuação. 

 
 

Equipa  composta por 29 docentes: 
 

• Professores da educação básica. 
• Professores do ensino secundário. 
• Orientador. 

 
 
 
 
 
 

 





PLANIFICAÇÃO ESTRATÉGICA 
 

            Definimos nossa rota: 

A educação é um dos principais desafios da União Europeia (2020). 

• Um CEPA é um recurso muito valioso ao serviço de uma sociedade que 
baseia o seu futuro na superação de brechas formativas, adaptando-se às 
novas circunstâncias. 

• Uma aposta de mudança e de sonho partilhados para a procura de emprego 
e a inclusão por parte de toda a Comunidade Educativa  

 

            Optimizamos a nossa oferta formativa: 
 

• Organozamos formações em colaboração com o Centro de Emprego: Cursos 
de  Chave. 

• Titulação básica no nosso país para aceder ao mundo laboral: ESPA/D. 

• Aula Mentor. 
 

           CRIAR NOVOS CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM  ATRAVÉS DOS NOSSOS 
PROJETOS 
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Por onde começamos? 

Colaborar com outras entidades 

Priorizar o trabalho coletivo em favor dos alunos 



Valoração Inicial dos alunos (VIA). 

 Orientar segundo o perfil e 
necessidades dos alunos. 

Priorizar a inserção no mundo 
laboral 

Valorizar resultados: Impacto real e 
mensurável dos cursos. 

Formar em cidadania e melhorar 
resultados  académicos. 

 

TRABALHAR COM A REALIDADE:  
 



O PORQUÊ DOS NOSSOS PROJETOS 

• Potenciar as medidas de inclusão social, interculturalidade e 
atenção à diversidade. 

• Atividades de inovação e colaboração nas aulas. 

• Contactar com outros centros para conhecer outras realidades. 

• Favorecer o desenvolvimento integral dos alunos. 

• Um compromisso com o êxito escolar, diminuindo o fracasso 
escolar. 

 
 

PROJETOS RECONHECIMENTOS 

 

“La Salud Integral: un proyecto de superación” 
Premio Nacional de Educación para Centros 

docentes, 2015.  Opción: Salud integral. 

 

“Un proyecto para el desarrollo: una apuesta por la 

calidad” 
 

Concurso Buenas Prácticas Educativas MEP, 2013 

(2º Premio) 

 

“Creando  nuevas oportunidades de aprendizaje: 

superando diferencias” 

Premios Miguel Hernández, 2011 

(1º Premio) 





 

• Colaboração com o Serviço  de  Emprego. 

• Acesso aos Certificados de Professionalização  Nível II. 

• Cursos de 4 meses (12  h. semanais). 

• Matérias trabalhadas: 

– Língua. 

– Matemáticas. 

– Inglês (Opcional). 

– Tutoria. 

• Provas livres (2 vezes ao ano). 

 

Curso Competências Chave: 
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Presencial: 

ESPA 
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Aula Mentor 

Reconhecido 
como Boa Prática 
na União Europeia 

Catálogo de 
cursos amplo 

(+ de 100) 

Participam diversos 
países 

latinoamericanos 

Obtenção de 
certificado  



Criar novos contextos de 
aprendizagem para: 
- Melhorar as taxas de promoção e 
  titulação. 
- Reduzir o absentismo. 
- Favorecer a atenção à 
  diversidade e   inclusão cultural. 
- Potenciar o desenvolvimento 
integral dos  alunos. 
 





ATUAÇOES ESPECÍFICAS 
A NIVEL CURRICULAR: 

- Elaboração de Módulos específicos: as pessoas e a saúde, 

Educação viária… 

 Carpeta de recursos (fichas de atividades) 

 Caixas viajantes (leituras recomendadas) 

 Caderno PAT (Plano Ação Tutorial) 

 … 

CARÁTER COMPLEMENTAR: 

 Oficina de alimentação saudável. 

 A comida fonte de união: Um chá marroquino 

 Conferências para alunos e professores 

 Formação no centro (CPR) 

 …  

ATIVIDADES DE DIFUSÃO: 

 Boletim “Salud Integral” 

 Periódico de centro 

 Blog “Salud Integral” 

 Quadro de anúncios “Salud integral” 

 … 

ACTUACIONES SOLIDARIAS: 

 Banco de libros 

 Banco del tiempo 

 Apadrinamientos 

 Guía solidaria de nuestra ciudad 

 … 







Aristóteles disse: 

“Somos o que 
fazemos dia a 
dia, de modo 

que a excelência 
não é um ato, 

mas um hábito” 
 




