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FICHA DE PROJETO

Acrónimo: N.A.
Designação do projeto (PT/EN): Equipamentos TeSP do IPSantarém - LISBOA-07-5674-FEDER-000031 
Código do projeto: LISBOA-07-5674-FEDER-000031
Objetivo principal: Na aquisição de equipamentos para os cursos TeSP que irão contribuir

para a melhoria na aprendizagem neste tipo de formação.
Entidade financiadora/Programa de
financiamento: 

Lisboa2020

Região de intervenção: NUTS II - Área Metropolitana de Lisboa
Custo total elegível: 246320.72
Apoio financeiro da União Europeia: -
Apoio financeiro público nacional/regional: -
Taxas de financiamento:  50.00 %
Entidade beneficiária: Instituto Politécnico de Santarém
Investigador Responsável: Maria Fernanda da Silva Pires Fernandes Ribeiro
Parceiros: CENINTEL - Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação

Profissional, Lda; Município da Amadora; Agrupamento de Escolas 
Equipa: 
Data da aprovação: 2022/05/04
Data de início: 2022/01/01
Data da conclusão: 2023/06/30
Domínio científico e subárea científica: 
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Resumo (objetivos, atividades e resultados
esperados) - em PT e/ou EN: 

A operação centra-se na aquisição de equipamentos para os cursos TeSP
que irão
contribuir para a melhoria na aprendizagem neste tipo de formação. Estes
equipamentos
irão constituir um estímulo para que os estudantes destes cursos
ultrapassem as
dificuldades que neste momento estão identificados, contribuindo para
uma melhoria
significativa na componente prática dos mesmos, tendo em conta os
equipamentos
selecionados, uma vez que a sua existência, assim como outros recursos
associados à
lecionação das unidades curriculares em contexto prático e aplicado,
permite a melhor
adesão dos estudantes aos conceitos teóricos e aos conhecimentos
eminentemente
práticos, sendo de realçar a realização de atividades de ensino e formação
de natureza
profissionalizante.
Outro elemento a considerar centra-se na natureza de carácter inovador
através de um
reforço das capacidades e dos meios disponíveis para que as funções de
ensino
contribuam para a melhor aquisição de conhecimentos dos estudantes
(aprenderfazendo),
para a realização de projetos mais exigentes e inovadores e em última
análise
para o sucesso do trajeto formativo, contribuindo assim para uma melhoria
na sua
inserção profissional e do prosseguimento de estudos.
A criação de um ambiente propício e essencialmente vocacional, será
também um
objetivo a atingir.  

Link para página do projeto (outros Links): 
Outras informações: 

O/A INVESTIGADOR(A) RESPONSÁVEL,
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