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Leiria – “Futurália” exibe oferta formativa
Instituto Politécnico presente na maior feira de educação e formação do País
Pombal 97 fm / Sociedade – O Instituto Politécnico de Leiria (IPL) vai mostrar a sua oferta formativa na “Futurália  Feira
de Educação, Formação e Empregabilidade”, que decorre de 29 de Março a 1 de Abril.
Na edição deste ano do evento, as cinco escolas do IPL marcarão presença naquela que é considerada como “a maior
feira de educação e formação do País”, que decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL), através de diversas
actividades que darão a conhecer as suas áreas de conhecimento.
Segundo informa o IPL, no primeiro dia do certame, estudantes da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
dinamizarão “testes de condição física aos visitantes voluntários, no âmbito da licenciatura em Desporto e BemEstar”,
enquanto estudantes do curso de Tradução e Interpretação Português/Chinês  Chinês/Português organizarão
actividades de escrita e diálogo em chinês.
Para o dia 30 de Março será a vez dos estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão promoverem um “quizz”
na área da Gestão, demonstrando as funcionalidades de uma aplicação móvel de saúde no sistema Android.
No mesmo dia, a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar proporcionará uma animação com mimos, com o
objectivo de divulgar os cursos de Animação Turística, Marketing Turístico e Gestão de Eventos. Já na sextafeira, dia
31, será a vez dos estudantes da Escola Superior de Saúde organizarem um rastreio nutricional.
A Escola Superior de Artes e Design estará em foco, nos dias 30 e 31 de Março e 1 de Abril, através da exibição de
vários filmes e da organização de workshops “para que os visitantes experimentem utilizar uma roda de oleiro”, para
além de ensinar “as técnicas para fazer um crachá ou um pin personalizado, que os participantes poderão levar para
casa”.
Esta é a nona edição da “Futurália”, evento que reúne institutos superiores, universidades e empresas de norte a sul do
País. Como aconteceu anteriormente, a edição deste ano deverá ser visitada por milhares de pessoas.
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