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Nível de ensino   Datas de matrículas

Educação pré-escolar e 1ºano do 1º ciclo 19 de abril a 16 de maio
2.º ao 7.º ano do Ensino Básico 9 de julho a 19 de julho 
8º e 9ºs anos do Ensino Básico
Ensino Secundário  17 de junho a 1 de julho

Tiago Moreira

Concluí o ensino básico na Escola 
Básica de Jovim e Foz do Sousa. Já na 
altura, ansiava pela minha indepen-
dência financeira aos 18 anos e gostava 
muito de resolver problemas práticos. 
Gostava de saber o funcionamento de 
muitas coisas e, quando estavam estra-
gadas, eu tentava arranjá-las. O que eu 
mais queria era aprender uma profis-
são que me proporcionasse muito tra-
balho, uma carreira e a possibilidade de 
começar a trabalhar por conta própria.

Ao longo do curso, a única difi-
culdade que senti foi tirar notas de 
topo, sobretudo nas disciplinas téc-
nicas, mas, com estudo, consegui 
obter os resultados que pretendia.

O meu percurso no secundário fez-
-me querer, ainda mais, trabalhar por 
minha conta, porque os professores 
das disciplinas técnicas nos expunham 
à realidade do mercado de trabalho.

Para isso, é preciso ir à procura 
do conhecimento através de todos os 
meios à nossa volta: opiniões e conse-
lhos de professores, de pessoas com ex-
periência na área pela qual se pretende 
enveredar, assim como procurar co-
nhecimento através de formações, de 
informações online e, acima de tudo, 
ter muita vontade de fazer o melhor.

Ao longo do curso, estagiei nas 
empresas “I2m”, em Gondomar, e 
New Clima”, em Vila Nova da Telha.

Em 2017, acabei o curso e fiquei 
a trabalhar na empresa em que esta-
giei, durante um ano e meio; depois, 
abracei outro emprego, na empresa 
“Pro avac”, durante quase dois anos.

Em novembro de 2020, achei 

que era a altura certa de come-
çar a trabalhar por minha conta. 

As coisas estão a correr bem, em-
bora tenha muito trabalho e muitas 
responsabilidades! Mas vale bem a 
pena! A  m i n h a  e m p r e s a 
c h a m a - s e  T A S M AVA C !

Um grupo de alunos do 12.º ano, 
acompanhados por alguns professo-
res, vivenciaram experiências úni-
cas em Genebra. Participaram em 
workshops orientados por cientistas 
do CERN, o que lhes permitiu aplicar, 
em situação real, muitos dos conheci-
mentos desenvolvidos nas disciplinas 
de opção do 12.º ano que frequentam: 
Química, Biologia, Geologia e Físi-
ca. Este contacto com metodologias 
de trabalho utilizadas por cientistas 
destas áreas despertou, claramente, a 
curiosidade científica destes alunos.

 Para além do CERN, o Museu 
de História Natural e o Palácio das 
Nações (Sede da ONU) foram dois 
dos locais mais emblemáticos tam-
bém visitados. A preparação destas 
visitas e a posterior exploração que 
os professores farão tornarão ainda 
mais efetivo e rico o trabalho inter-
disciplinar que tem vindo a ser feito.

“No final do 9.º ano, visitei 
as oficinas da ESG e adorei!! 

No 10.º, decidi     inscrever-me 
no Curso Profissional de Téc-
nico de Frio e Climatização.”

Alunos da ESG
de Ciências e Tecnologias

no Centre Européen de 
Recherche Nucléaire 

(CERN)

Venha estudar no Agrupamento 
de Escolas n.º 1 de Gondomar!

Quer saber mais?
Marque uma visita através do 
link    spo@aeg1.pt


