Rádio Elvas - Alunos de Elvas criam empresas para projeto

INÍCIO

DESTAQUES

NOTÍCIAS

DESPORTO

FOTO REPORTAGEM

VÍDEOS

Página 1 de 1

PODCASTS

MAIS...
ALUNOS DE ELVAS CRIAM EMPRESAS PARA PROJETO
Esta segunda-feira, dia 22, teve lugar a sessão
“Empreender na Comunidade”, no auditório da escola
secundária D. Sancho II, em Elvas.
A iniciativa foi promovida pela autarquia local e o Sines
Tecnopolo.
“Empreender na Comunidade” contou com a apresentação
de empresas do concelho intervenientes no programa
“Empreender” na escola.
Os alunos da Escola Secundária D. Sancho II (na foto à esquerda) participam através do projeto
“Cores & Sabores”, uma empresa de sociedade por cotas e tem como parceiro uma empresa Cercal
do Alentejo. Nesta empresa são feitos alguns produtos, como carteiras e pregadores e outros
compram à APPACDM de Elvas.

• Comemorações do 25
de abril arrancam hoje
• 30ª edição da Ovibeja
tem início hoje
• Notícias da Manhã em
24 abril
• Ponte da Ajuda é tema
de duas publicações
hoje apresentadas
• Bastinhas apadrinha
Alternativa de João
Maria Branco

Quanto aos alunos da Escola Básica 2,3, nº1 de Elvas (na
foto à direita), formaram a empresa "2 Taste", que produz
sabonetes de mel e alecrim e em parceria com a APPACDM
de Elvas colocam em Sines determinados produtos, como
compotas, ameixas e tarros.
Todas as entidades envolvidas, docentes e alunos e
empresas consideram "muito importante" a iniciativa, como
forma de fomentar o empreendedorismo nos jovens.
“Empreender na Escola” baseia-se na constituição de uma
empresa na sala de aula e propõe aos alunos gerir a sua própria empresa durante um ano letivo. O
projeto termina em junho.
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