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ATEC mostra rumos profissionais a jovens estudantes

Cerca de 800 alunos e 100 professores de 29 escolas dos distritos de
Setúbal e Lisboa participam, hoje, na I Feira de Profissões da ATEC –
Academia de Formação. Ao longo das visitas guiadas, os participantes
estão a tomar contacto com os recursos disponíveis na ATEC e a
assistir a apresentações sobre as saídas profissionais a que cada um
dos 10 cursos dá acesso.

A ATEC assume-se como uma alternativa ao ensino regular e garante uma taxa de empregabilidade
próxima dos 90 por cento. A componente prática dos cursos, destinados a quem concluiu o 9º ou o
12º ano, e os meios colocados à disposição dos alunos nas várias oficinas e laboratórios são os
principais atractivos para os jovens que visitam a academia, em muitos casos pela primeira vez.

«A ATEC está muito bem equipada, tem condições muito boas», para além de ao longo dos cursos
haver «vários estágios e um ensino mais prático», comenta Sérgio Pereira, de 19 anos e aluno do
curso profissional de Mecânica Auto, na Escola Secundária Ferreira Dias, no Cacém, que inaugurou
as visitas guiadas.

A hipótese de prosseguir os estudos na ATEC não está fora de questão, mas há o inconveniente de
se situar longe da área onde vive. Para o colega de curso de equivalência ao 10º ano, Bruno
Mendes, de 16 anos, este não é um obstáculo, e a visita de ontem ajudou-o a decidir-se pelo curso
de Técnico de Mecatrónica Automóvel, com duração de três anos e que concede a equivalência ao
12º ano. O curso é neste momento, um dos mais procurados.

Foram 29 as escolas do distrito e de Lisboa que aceitaram o desafio de levar os alunos a conhecer a
ATEC. O professor de Formação Tecnológica do curso de Mecânica Auto da Secundária Ferreira
Dias, João António Romão, não hesita em reconhecer que a participação neste tipo de iniciativas
«tem todo o interesse, sobretudo para os alunos que querem prosseguir os estudos», como foi o
caso de quatro dos 12 alunos do ano lectivo anterior.

A I Feira de Profissões da ATEC conta com um grande envolvimento dos actuais alunos da
academia, que asseguram o acompanhamento das turmas e as apresentações nas várias salas,
laboratórios e oficinas que fizeram parte do percurso das visitas guiadas.

Para Pedro Costa, de 30 anos, aluno de Automação, Robótica e Controlo Industrial, estudar na
ATEC é uma «oportunidade única». «Aqui há mais motivação, saímos daqui e vamos directamente
para estágio e as entidades empregadoras têm mais confiança na nossa formação», considera. Aos
futuros alunos garante que na academia se pode encontrar «uma preparação com uma qualidade
acima do esperado, também a nível da atitude para com o trabalho».

A I Feira de Profissões conta com o patrocínio de duas dezenas de entidades, entre elas a Rede
Sem Mais Jornal. Em simultâneo, decorre o concurso para o Melhor Mecatrónico Automóvel, uma
iniciativa do Jornal das Oficinas, onde estão representados dois participantes da ATEC.


