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ESTAGIÁRIA

INTERNACIONAL
PROGRAMA ERASMUS+

 

MESMO EM PANDEMIA ACOLHEMOS
ESTAGIÁRIA DE ESPANHA!

Juntou-se à equipa da Esprominho uma Estagiária
Internacional – Cristina Meis – no âmbito do
Programa Eramus+, durante 3 meses. A Cristina,
que veio de Pontevedra – Espanha, está a realizar
o seu estágio internacional na área de Sistemas
Microinformáticos e Redes.

A Esprominho na Europa tem como objetivo criar
oportunidades de crescimento profissional para os jovens
e adultos dispostos a desenvolver as suas competências
profissionais e pessoais em estágios ou em mobilidades
internacionais. 

https://esprominhonaeuropa.pt/


   Neste sentido, a nossa Escola, para além de proporcionar aos seus alunos e profissionais
estágios/mobilidades fora do país, é também uma anfitriã de estagiários provenientes de outro
país. 

     A Cristina Meis iniciou o seu estágio, em Portugal, no dia 8 de fevereiro de 2021 e irá terminar no
dia 17 de junho do presente ano. Este acordo de aprendizagem foi feito com a instituição
Deputación Provincial de Pontevedra, situada em Espanha. A área de formação da Cristina, em
Sistemas Microinformáticos e Redes, é também uma área de formação da nossa Escola e, por isso,
garantimos um bom ensinamento da mesma na sua prática. 

     Mesmo com a situação pandémica atual, em Portugal, e com o fecho da Escola, não deixamos
de receber da melhor forma esta estagiária. Apesar de estar a estagiar a partir de casa, via online, a
Cristina tem sido acompanhada diariamente por toda a equipa, garantindo a satisfação da mesma
e contribuindo para uma formação igualmente de qualidade. Esta transição digital permite que as
nossas vidas não parem e que se encontre soluções para que estes jovens tenham a oportunidade
de viver novas experiências e melhorarem as suas competências profissionais e pessoais.

    Em conversa com a Cristina ela confidenciou-nos que o facto de estar a estagiar a partir de casa
não se revela um problema para ela, já que “gosto mais de estar em casa porque se tenho alguma
dúvida posso fazer uma pesquisa e por preferir ser autodidata tem sido um método bom”,
contudo, ainda confirma que “tenho o apoio de todos”. Não é a primeira vez que vem a Portugal, já
tinha feito um estágio em Barcelos, ainda assim revela que “Braga é bastante bonita, gosto de
Portugal”. A língua não é um problema para a Cristina, “há algumas palavras que se confunde, mas
consigo entender, no geral, se falarem devagar”. Para concluir, a Cristina revelou-nos que “esta
experiência tem sido bastante boa, estou a desfrutar da cidade e gosto do trabalho que estou a
fazer na Esprominho!”. 

Esta experiência tem sido bastante boa, estou a
desfrutar da cidade e gosto do trabalho que
estou a fazer na Esprominho!


