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30 de outubro de 2017
No dia 30 de Outubro formos recebidos na Epralima_Ponte da Barca pela
coordenadora do projeto e restantes colaboradores.
Primeiro houve uma visita guiada à escola, onde visitámos as salas de aula,
laboratórios, sala de professores, entre outros espaços pedagógicos. Após um breve
coffee break, foi-nos apresentado o programa de trabalho, seguido por uma
demonstração do módulo de motores (DC, SERVO, STEP) e do KIT pedagógico.

Após o almoço, tivemos a oportunidade de visitar a barragem de Lindoso. A visita
foi muito interessante e ganhámos uma melhor compreensão do poder da água e
como esta é utilizada para produzir eletricidade.
Entretanto regressamos ao hotel para descansar um pouco e encontramo-nos
novamente no Restaurante O Braseiro para o jantar oficial. Momentos como estes
são imprescindíveis e muito importantes, partilhamos conhecimentos e neste caso
apreendemos mais sobre a cultura portuguesa.
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31 de outubro de 2017
O coordenador do projeto PBPinVET, Hüseyin Gökçe, em conjunto com os parceiros
revisaram e atualizaram o plano de ação do projeto, relembrando todos os
parceiros das tarefas incumbidas a cada um. Preencheu-se a ficha de avaliação e
discutiu-se assuntos tais como o progresso do projeto e ações futuras.
De seguida, discutiu-se as datas das próximas reuniões que serão realizadas em
Bilbao-Espanha e Atenas-Grécia. Estas reuniões irão dar oportunidade aos parceiros
Espanhóis e Gregos para apresentarem o seu trabalho.
Após um pequeno coffee break, todos os parceiros dirigiram-se ao jardim da escola,
onde plantaram a árvore Erasmus+. Da parte da tarde visitaram a cidade de Braga.

