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Assunto: XIII Dias Abertos do Instituto Politécnico de Viseu 2016
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Diretor(a),
aceite os nossos melhores cumprimentos.
O Instituto Politécnico de Viseu (IPV) vai levar a efeito nos próximos dias 6, 7 e 8 de abril a
décima terceira edição dos seus “Dias Abertos”.
O objetivo do evento é proporcionar aos alunos do ensino secundário, profissional e básico (9º
ano), eventuais candidatos ao ensino superior, professores e psicólogos, através da observação
presencial, um conhecimento mais abrangente e concreto de todas as facetas do ensino
superior público.
O programa dos Dias Abertos, para além das visitas guiadas às várias Escolas Superiores do
Instituto Politécnico de Viseu, inclui ainda a receção, onde os visitantes são acolhidos com
sorrisos e presenteados com ofertas institucionais, informação sobre o acesso ao ensino
superior e oferta formativa do IPV, recebendo ainda um kit lanche para o regresso a casa.
Enquanto são recebidos, os nossos ilustres visitantes têm ainda a oportunidade de assistir à
sempre entusiasmante atuação da Tunas do IPV e participar em diversas atividades interativas
de cariz pedagógico, científico e cultural.
Em 2015, cerca de 1.300 visitantes, entre alunos, professores e psicólogos, provenientes de 22
escolas secundárias, básicas (9º ano) e profissionais dos distritos de Viseu, Coimbra e Guarda,
vivenciaram experiências únicas, percorrendo um programa diversificado e fascinante pelo
campus Politécnico e pelas cinco Escolas Superiores do IPV em plena atividade – Escola
Superior de Educação, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Escola Superior
Agrária, Escola Superior de Saúde e Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego.
Périplos que proporcionaram a oportunidade de presenciar e participar em aulas a decorrer,
dialogar com professores e alunos, conhecer infraestruturas, manusear e interagir com
equipamentos diversos, utilizados em áreas do conhecimento distintas, experienciar práticas
pedagógicas e técnicas relacionais, realizar experiências e análises laboratoriais, visitar
exposições e participar em palestras e sessões temáticas e de informação, entre uma panóplia
de exposições e atividades interativas que o IPV organizou a pensar nos alunos e professores
participantes.

As doze anteriores edições constituíram inequivocamente momentos marcantes no percurso
educativo, formativo e académico dos mais de 15.500 visitantes provenientes de 250 grupos
de escolas/agrupamentos que nos honraram com a sua presença.
Este ano contamos uma vez mais com a sua visita!
É pois, nesse sentido, que vimos convidar a Escola que V. Ex.ª dirige – alunos do 9º ano do
ensino básico e do 10º, 11º e 12º anos do ensino secundário ou 1º, 2º e 3º anos do ensino
profissional, professores e responsáveis pelos Serviços de Psicologia e Orientação – a honrarnos com a sua participação nos XIII Dias Abertos do Instituto Politécnico de Viseu,
programados para os próximos dias 6, 7 e 8 de abril de 2016.
Se a data não for a mais oportuna para Vossas Excelências, poderemos calendarizar a vossa
visita em outro dia que seja para vós mais adequado.
Em apenso, enviamos “Dia Modelo” e “Registo de Inscrição” da décima terceira edição dos
Dias Abertos do IPV.
Para confirmar a presença do vosso estabelecimento de ensino no evento basta enviar a ficha
de Registo de Inscrição dos XIII Dias Abertos do Politécnico de Viseu 2016 para este mesmo
endereço de correio eletrónico: jamaral@pres.ipv.pt
Se assim o entender, pode ainda enviar a inscrição por fax: 232 480 780, ao cuidado de
Joaquim Amaral.
Por compreensíveis questões da logística inerente à organização de uma iniciativa desta
dimensão, a ficha de confirmação deve ser enviada para os serviços deste Instituto até ao dia
11 de março de 2016, sendo aceites as participações por ordem de entrada do “Registo de
Inscrição”. Após a inscrição efetuada, as escolas participantes serão contactadas
posteriormente para efeitos de confirmação de todos os pormenores relativos à sua visita.
No intuito de esclarecer qualquer dúvida que ainda subsista ou se necessitar de informação
adicional, contacte o Gabinete de Comunicação e Relações Públicas do IPV – Joaquim
Amaral: jamaral@pres.ipv.pt, ou através do número direto: 232 480 742.
Cientes da recetividade de V. Ex.ª – e respetiva comunidade escolar a que preside – a um
evento desta índole, e a tudo o que pode representar para um conhecimento mais concreto por
parte dos nossos jovens sobre o seu futuro, reitero o convite endossado para esta realização de
grande confluência entre as instituições de ensino do país que têm como missão proporcionar
à sua comunidade uma formação pessoal, humanística, científica e tecnológica de excelência
que vise o desenvolvimento integrado do indivíduo e do meio em que vive.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente do Instituto Politécnico de Viseu

- Engenheiro Fernando Lopes Rodrigues Sebastião -

