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IPCA abre as portas durante dois dias
a mais de mil alunos do secundário

Mais de 30 atividades na 5.ª edição do Open IPCA

O 
Instituto Politécnico 

do Cávado e do Ave 

(IPCA), em Barce-

los, abre as suas por-

ta,  nos dias 8 e 9 de maio, 

a centenas de estudantes 

do ensino secundário para 

participarem nas ativida-

des do Open IPCA 2019. 

Este ano subordinadas ao 

tema da Sustentabilidade.

À semelhança do ano 

anterior, a 5.ªedição do 

Open IPCA conta com a 

participação de escolas 

secundárias dos distritos 

de Braga, Porto, Viana do 

Castelo e Vila Real. Os vi-

sitantes vão ter a oportu-

nidade de conhecer um 

Campus Verde, Seguro e 

Saudável e participar em 

mais de trinta atividades 

organizadas pelas quatro 

escolas do IPCA.

Nos dois dias, os parti-

cipantes vão viver de per-

to o ambiente do ensino, 

da investigação, da vida 

académica e ficar a conhe-

cer a oferta formativa e as 

saídas profissionais dos 

cursos que o IPCA oferece.

Acompanhados pelos 

que, além de os ajudar na 

realização das atividades 

vão também dar o seu tes-

temunho e esclarecer dú-

vidas sobre o que é ser es-

tudante no IPCA.

IPCA recebe nos dias 8 e 9 de maio mais de mil estudantes do ensino secundário

seus professores, os estu-

dantes vão ter a oportuni-

dade de ser recebidos pe-

los grupos académicos do 

IPCA e interagirem com 

a comunidade estudantil 

A presidente do IPCA, 

Maria José Fernandes, 

considera esta iniciativa 

essencial. «O Open IPCA é 

uma iniciativa que se tem 

vindo a repetir ao longo 
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dos anos e tem captado 

cada vez maior interesse 

por parte dos estudantes 

do secundário; esta inicia-

tiva torna-se fundamen-

tal não só na captação de 

novos estudantes e de po-

tenciais candidatos, mas 

também na aproximação 

da academia à sociedade».

A presidente da Co-

missão Organizadora do 

Open IPCA, Paula Lourei-

ro, lembra que o ano pas-

sado o IPCA recebeu «cer-

ca de 1500 estudantes do 

Ensino Secundário, nos 

dois dias. Este ano temos 

um programa mais rico, 

com mais novidades e es-

tamos à espera de superar 

as expetativas».

Entre as várias atrações 

e atividades a realizar, des-

taque para a possibilidade 

de programar um Sphero 

numa pista todo o terreno, 

jogar ao Twister, fazer ati-

vidades radicais como sli-

de e Slackline, LITTLE-

BITS uma maneira muito 

fácil de criar um protótipo 

e aprender com a eletró-

nica e até ter Workshop´s 

de impressão 3D na pro-

totipagem no processo de 

Design.e produzir uma pe-

ça simples de um automó-

vel no novo edifício do 

Mechatronics Factory Lab.


