
 

 

ENSINO PROFISSIONAL – KA102 – PROGRAMA ERASMUS+ 

Programa Erasmus+ Educação e Formação 

 Project 2019-1-PT01-KA102-060346 - Projeto Erasmus KA1-VET 

Alunos em mobilidade do 11º/12º ano dos cursos profissionais, nos dois anos: 

 2019/2020 – BERLIM (ALEMANHA) (16 alunos: 8 do 11º ano e 8 do 12º ano, aprox.) 
 2020/2021 – CORH (IRLANDA) (16 alunos: 8 do 11º ano e 8 do 12º ano, aprox.) 

*********************************************** 

A Mobilidade de alunos 

 Permite nos alunos uma conciliação das competências técnicas adquiridas na formação da 
escola e as desenvolvidas durante a mobilidade 

 Tem a duração de 30 dias (excluindo os dias de viagem) 
 Decorrerá no mês de abril 
 É incluída na formação dos alunos como uma componente da formação em contexto de trabalho 

(FCT) que faz parte integrante do seu plano curricular 
 Tem 2 professores acompanhantes  
 Traz experiência e curriculum 

Objetivos do projeto:  

 Promover e apoiar os alunos e professores participantes no desenvolvimento das suas 
competências pessoais e profissionais em contexto transnacional 

 Promover o conhecimento de línguas estrangeiras 
 Favorecer o conceito de interculturalidade e de cidadania europeia 
 Promover a processo de internacionalização do agrupamento, alargando a rede de parceiros 

internacional 
 Reforçar as sinergias entre o ensino profissional, o emprego e o empreendedorismo 
 Efetuar o reconhecimento e validação de competências e qualificações obtidas em contexto de 

mobilidade transnacional 

Etapas e Funcionamento do projeto:  

 

 SETEMBRO – DEZEMBRO 2019 
 Reunião geral de professores - divulgação do projeto e equipa responsável gestão do projeto  
 Setembro: 

o Divulgação do projeto: toda a comunidade escolar, autarquia e empresas locais 
o Reuniões com todos os docentes que lecionam os cursos profissionais (…) 
o Elaborar os critérios de seleção dos alunos (…) 

 Outubro: 
o Conselho Pedagógico: aprovados os critérios de seleção dos participantes e dados a 

conhecer a todos os docentes do agrupamento 
 Dezembro  

o até à 1ª semana:  
 dar a conhecer aos alunos os procedimentos e critérios de seleção 
 apresentação da candidatura  

 



 

 

 

Procedimento Critérios de seleção 
1- Entrega nos Serviços Administrativos dos seguintes 
documentos:  

 CV Europass  
 Ficha de inscrição 
 Declaração de compromisso de participação nas 

atividades de disseminação 
 Carta de motivação  

2- Verificação da admissibilidade dos candidatos  
3- Realização de uma entrevista  

 Motivação (20%)  
 Proficiência no uso da língua estrangeira 

(inglês/alemão) (20%)  
 Aproveitamento escolar (25%) 
 Autonomia (15%)  
 Competências relacionais (10%)  
 Participação ativa na vida escolar (5%)  
 Capacidade de disseminação (5%) 
 

o até final do ano:  
 Seleção dos alunos (júri formado por uma equipa multidisciplinar: um docente da componente 

técnica de cada curso profissional, a coordenadora do presente projeto, um professor de inglês e a 
psicóloga) 

 Reunião com os alunos selecionados, os pais e EE, os diretores de curso (e onde será 

assinado o contrato financeiro – contacto com questões práticas do projeto) 

NOTA: Terão que ser estabelecidos todos os contactos com o objetivo de fechar a lista das entidades de acolhimento 

 

 JANEIRO – MARÇO 2020 
 Garantir a preparação dos participantes nas vertentes técnica, cultural e linguística  
 Período intenso de preparação das mobilidades: serão criadas as mobilidades na MobilityTool, organizados 

os dossiers individuais; iniciado o processo do Europasse; as viagens serão adquiridas; tratar-se-á do alojamento e 
dos transfers; tratar-se-á dos seguros; será verificada toda a documentação 

 Ao mesmo tempo, e juntamente com os docentes participantes e as entidades de acolhimento, 
definir-se-á colaborativamente o plano de formação, após o que se estabelecerá o acordo de 
formação e o compromisso de qualidade.  

 No final de março, haverá uma reunião com os participantes para verificação dos aspetos 
práticos e validação final do programa de formação.  

 

 ABRIL 2020 
 Mobilidade de 16 alunos (FCT): 8 do 11º ano e 8 do 12º ano 
 Monitorização: 

o dos alunos, com relato diário 
o nas empresas, com relato semanal do tutor 
o diretores de curso 
o equipa gestora do projeto 

 Alojamento e atividades culturais será feito quer pela equipa de gestão do projeto, quer através 
dos nossos parceiros 

 (Relatórios elaborados pela equipa de gestão do projeto) 

 

 MAIO – JULHO 2020 

No período pós mobilidade dos docentes existe um conjunto de atividades/procedimentos 
extremamente importante. Logo após a chegada, os docentes terão que preencher o inquérito 

 relato da experiência 
 recolha dos instrumentos e avaliação intermédia do processo 

A equipa de gestão do projeto: Conceição Tavares, Ilda Figueiredo e Catarina Carvalho (2019/09/12) 


