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A  Escola Superior de Gestão
(ESG), a Escola Superior de
Tecnologia (EST), a Escola Su-
perior de Design (ESD) e a Es-
cola Superior de Hotelaria e Tu-
rismo (ESHT) do Instituto Polit
ecnico do Cávado e do Ave (IP-
CA) vão marcar presença na-
Qualifica – Feira de Educação,
Formação, Juventude e Empre-
go,  que decorre de 28 de Feve-
reiro a 3 de Março, na Exponor
(Matosinhos). 
A ESG vai ter em mesa o desafio
quebra-cabeças ‘Descobre o ma-

temático que há em ti’, que con-
siste em valorizar o trabalho em
equipa e individual pondo em
prática a capacidade de raciocí-
nio dos participantes.
É no desafio da EST que vamos
descobrir ‘Quem é o condutor
mais veloz da Qualifica’ onde os
participantes, através do simula-
dor de condução serão pilotos de
uma competição de carros. Além
desta atracção também têm aces-
so a um jogo de realidade vir-
tual, ‘Vamos ajudar o Jere-
mias?’, onde através de uns
óculos podem jogar em realida-
de aumentada.
A ESD para além ter um desafio

na área do desenho na Cintic,
‘Descobre a tua veia artística’,
vai participar no Desfile de mo-
da, com apresentação das cria-
doras Helena Martins, Adriana
Lopes, Ana Sofia e Márcia Sil-
va, alunas do Curso Técnico Su-
perior de Design de Moda do IP-
CA.
A ESHT vai ter um Quizz de no-
me ‘És um Turista a sério?’, um
jogo onde os participantes são
desafiados a testar a cultura ge-
ral acerca das tradições e costu-
mes do nosso país. O IPCA vai
apresentar ainda o ‘Quem é o
Camisola Amarela do Qualifica?
e o jogo ‘Twist’.

Feira de Educação, Formação Juventude e Emprego decorre na Exponor

Escolas do IPCA participam na Qualifica


